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Τροπολογία 47
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα δάση προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα 
ποικίλων περιβαλλοντικών, οικονομικών 
και κοινωνικών οφελών, 
συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας και μη 
ξύλινων δασικών προϊόντων και 
περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

(1) Τα δάση προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα 
ποικίλων περιβαλλοντικών, οικονομικών 
και κοινωνικών οφελών, διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στον κύκλο του νερού, 
στην πρόληψη των πλημμύρων και της 
διάβρωσης του εδάφους, έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στο τοπικό κλίμα 
και συμβάλλουν στη μείωση του 
διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα, παρέχουν ξυλεία και  μη 
ξύλινα δασικά προϊόντα (π. χ. κρέας, 
ρετσίνι, κλπ.), προσφέρουν πλεονεκτήματα 
στους τομείς της αναψυχής και της υγείας 
καθώς και περιβαλλοντικές υπηρεσίες

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σκοπός της  τροπολογίας είναι να συμπεριληφθούν επιπρόσθετα περιβαλλοντικά, οικονομικά 
και κοινωνικά πλεονεκτήματα των δασών, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους.

Τροπολογία 48
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα δάση προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα 
ποικίλων περιβαλλοντικών, οικονομικών 
και κοινωνικών οφελών, 
συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας και μη 
ξύλινων δασικών προϊόντων και 
περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

(1) Τα δάση προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα 
ποικίλων περιβαλλοντικών, οικονομικών 
και κοινωνικών οφελών, 
συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας και μη 
ξύλινων δασικών προϊόντων και 
περιβαλλοντικών υπηρεσιών καθώς και 
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εκτάσεων διαβίωσης για τις τοπικές 
κοινότητες.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πρόκειται επίσης για ανθρώπους.

Τροπολογία 49
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Τα δάση αποτελούν έναν οικονομικό 
πόρο η εκμετάλλευση του οποίου παράγει 
ευημερία και απασχόληση. Επιπλέον, η 
εκμετάλλευση των δασών έχει θετικά 
αποτελέσματα για το κλίμα εφόσον 
δασικά προϊόντα μπορούν να 
αντικαθιστούν προϊόντα που 
καταναλίσκουν περισσότερη ενέργεια.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να τονιστεί το γεγονός ότι τα δάση έχουν επίσης θετικές κοινωνικές και 
οικονομικές επιπτώσεις.

Τροπολογία 50
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Έχει μεγάλη σημασία, ιδίως από την 
άποψη του κλίματος, οι υπεργολάβοι που 
δραστηριοποιούνται στην εσωτερική 
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αγορά να διαθέτουν στην αγορά νόμιμα 
υλοτομημένη ξυλεία εφόσον τέτοια 
προϊόντα διασφαλίζουν ότι δεν 
διακόπτεται η σπουδαία λειτουργία του 
δάσους ως χοάνης του διοξειδίου του 
άνθρακα. Επιπλέον, η χρήση νόμιμα 
υλοτομημένης ξυλείας ως οικοδομικού 
υλικού σε ξύλινες κατασκευές, βοηθά, επί 
παραδείγματι, τον συνεχή περιορισμό του 
διοξειδίου του άνθρακα.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η λειτουργία του δάσους ως χοάνης διοξειδίου του άνθρακα και η δυνατότητα των δασικών 
προϊόντων να περιορίζουν το διοξείδιο του άνθρακα δεν μπορεί να μην υπερτονιστεί.

Τροπολογία 51
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Τα δάση και η δασοκομία αποτελούν 
ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνικής 
και οικονομικής ανάπτυξης στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και συνιστούν την 
πρωταρχική πηγή εισοδήματος για 
πολλούς ανθρώπους στις χώρες αυτές. 
Επομένως, αυτή η ανάπτυξη και η πηγή 
εισοδήματος δεν θα πρέπει να περισταλεί 
αλλά ο αντικειμενικός σκοπός θα πρέπει 
να είναι ο τρόπος με τον οποίο θα 
προωθηθεί μεγαλύτερη αειφόρος 
ανάπτυξη της δασοκομίας σ' αυτές τις 
περιοχές.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να είμαστε επιλήσμονες για το πόσοι άνθρωποι στον κόσμο εξαρτώνται άμεσα 
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από τα δάση ως πηγή εισοδήματος. Οι συνέπειες μιας εσφαλμένης προσέγγισης ως προς τη 
δασοκομία στις φτωχότερες περιοχές του κόσμου θα μπορούσε να είναι καταστροφικές για τους 
κατοίκους αυτών των περιοχών. Κατά συνέπεια, ο αντικειμενικός σκοπός θα πρέπει να είναι η 
αειφόρος κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της δασοκομίας.

Τροπολογία 52
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Λόγω της ανά τον κόσμο αυξανόμενης 
ζήτησης της ξυλείας και των προϊόντων 
ξυλείας, σε συνδυασμό με τα κενά σε 
επίπεδο θεσμών και διακυβέρνησης που 
υπάρχουν στον τομέα των δασών σε σειρά 
χωρών που παράγουν ξυλεία, η παράνομη 
υλοτομία και το συναφές εμπόριο 
καθίστανται αντικείμενο ακόμη 
μεγαλύτερων ανησυχιών.

(2) Λόγω της ανά τον κόσμο αυξανόμενης 
ζήτησης της ξυλείας και των προϊόντων 
ξυλείας, σε συνδυασμό με τα κενά σε 
επίπεδο θεσμών και διακυβέρνησης που 
υπάρχουν στον τομέα των δασών σε σειρά 
χωρών που παράγουν ξυλεία, η παράνομη 
υλοτομία και το συναφές εμπόριο και η 
διάθεση καθίστανται αντικείμενο ακόμη 
μεγαλύτερων ανησυχιών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Εκτός από την παράνομη υλοτομία και το συναφές εμπόριο πρέπει να αναφέρεται επίσης η 
διανομή ως σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα που συνδέει την υλοτόμηση με την παράνομη 
πώληση ξυλείας.

Τροπολογία 53
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Είναι προφανές ότι η πίεση για 
πόρους φυσικών δασών και η ζήτηση 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας φθάνουν 
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συχνά σε πολύ υψηλά επίπεδα και ότι η 
Κοινότητα θα πρέπει να περιορίσει τον 
αντίκτυπο που έχει σε δασικά 
οικοσυστήματα ανεξαρτήτως από το που 
λαμβάνουν χώρα οι συνέπειές τους·

Or. en

Τροπολογία 54
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παράνομη υλοτομία αποτελεί ένα 
διαδεδομένο πρόβλημα που προκαλεί 
ζωηρές διεθνείς ανησυχίες. Συνιστά 
σοβαρή απειλή για τα δάση, αφού 
συμβάλλει στη διαδικασία της αποψίλωσης 
των δασών που ευθύνεται για το 20% 
περίπου των εκπομπών CO2, απειλεί τη 
βιοποικιλότητα και υποσκάπτει την 
αειφόρο δασική διαχείριση και ανάπτυξη. 
Επιπλέον, έχει κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονομικές επιπτώσεις.

(3) Η παράνομη υλοτομία αποτελεί ένα 
διαδεδομένο πρόβλημα που προκαλεί 
ζωηρές διεθνείς ανησυχίες. Συνιστά 
σοβαρή απειλή για τα δάση, αφού 
συμβάλλει στη διαδικασία της αποψίλωσης 
των δασών που ευθύνεται για το 20% 
περίπου των εκπομπών CO2, απειλεί τη 
βιοποικιλότητα, βλάπτει τις περιοχές 
διαβίωσης των αυτοχθόνων πληθυσμών
και υποσκάπτει την αειφόρο δασική 
διαχείριση και ανάπτυξη. Επιπλέον, έχει 
κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές 
επιπτώσεις και συνιστά ταυτόχρονα 
απειλή για τις τοπικές κοινότητες που, για 
την επιβίωσή τους, εξαρτώνται από τα 
δάση καθώς και απειλή για τα 
δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών

Or. nl

Αιτιολόγηση

Εκτός από την προστασία του παρθένου δάσους, των δασικών εκτάσεων, της βιοποικιλότητας, 
του οικοσυστήματος, του περιβάλλοντος και του θεμιτού εμπορίου και την καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος, η ΕΕ, στις διάφορες οδηγίες της, έχει αναλάβει υποχρεώσεις ως προς την 
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη 
βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και  την καταπολέμηση 
της φτώχειας Η δέσμευση αυτή πρέπει, ως εκ τούτου, να αντανακλάται με συνέπεια και να 
αναφέρεται ρητά στην νομοθεσία της.
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Τροπολογία 55
Fiona Hall, Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παράνομη υλοτομία αποτελεί ένα 
διαδεδομένο πρόβλημα που προκαλεί 
ζωηρές διεθνείς ανησυχίες. Συνιστά 
σοβαρή απειλή για τα δάση, αφού 
συμβάλλει στη διαδικασία της αποψίλωσης 
των δασών που ευθύνεται για το 20% 
περίπου των εκπομπών CO2, απειλεί τη 
βιοποικιλότητα και υποσκάπτει την 
αειφόρο δασική διαχείριση και ανάπτυξη. 
Επιπλέον, έχει κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονομικές επιπτώσεις.

(3) Η παράνομη υλοτομία, σε συνδυασμό 
με τα κενά σε επίπεδο θεσμών και 
διακυβέρνησης που υπάρχουν στον τομέα 
των δασών σε σειρά χωρών που 
παράγουν ξυλεία, αποτελεί ένα 
διαδεδομένο πρόβλημα που προκαλεί 
ζωηρές διεθνείς ανησυχίες. Η παράνομη 
υλοτομία συνιστά σοβαρή απειλή για τα 
δάση, αφού συμβάλλει στη διαδικασία της 
αποψίλωσης και της υποβάθμισης των 
δασών που ευθύνεται για το 20% περίπου 
των εκπομπών CO2, απειλεί τη 
βιοποικιλότητα και υποσκάπτει την 
αειφόρο δασική διαχείριση και ανάπτυξη. 
Επιπλέον, έχει κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονομικές επιπτώσεις, υπονομεύοντας 
συχνά την πρόοδο για την επίτευξη των 
στόχων της χρηστής διακυβέρνησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφθορά επιταχύνει την εξάντληση των φυσικών πόρων, κυρίως των πρωτογενών δασών 
στα οποία πολλές κοινότητες στηρίζονται για να εξοικονομήσουν τα προς το ζην τους. Για 
παράδειγμα, η κυβέρνηση της Ινδονησίας εκτιμά ότι οι απώλειες δασικών εσόδων κοστίζουν 
στο έθνος έως και 4 δισ. δολάρια ΗΠΑ τον χρόνο ή, κατά προσέγγιση, πέντε φορές τον ετήσιο 
προϋπολογισμό του υπουργείου υγείας.
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Τροπολογία 56
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παράνομη υλοτομία αποτελεί ένα 
διαδεδομένο πρόβλημα που προκαλεί 
ζωηρές διεθνείς ανησυχίες. Συνιστά 
σοβαρή απειλή για τα δάση, αφού 
συμβάλλει στη διαδικασία της αποψίλωσης 
των δασών που ευθύνεται για το 20% 
περίπου των εκπομπών CO2, απειλεί τη 
βιοποικιλότητα και υποσκάπτει την 
αειφόρο δασική διαχείριση και ανάπτυξη. 
Επιπλέον, έχει κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονομικές επιπτώσεις.

(3) Η παράνομη υλοτομία αποτελεί ένα 
διαδεδομένο πρόβλημα που προκαλεί 
ζωηρές διεθνείς ανησυχίες. Συνιστά 
σοβαρή απειλή για τα δάση, αφού 
συμβάλλει στη διαδικασία της αποψίλωσης 
των δασών που ευθύνεται για το 20% 
περίπου των εκπομπών CO2, επηρεάζει τη 
διαδικασία της απερήμωσης και της 
δημιουργίας στέπας συμβάλλοντας στη 
διάβρωση του εδάφους και στην 
επιδείνωση ακραίων καιρικών συνθηκών 
που, με τη σειρά τους, ενίοτε προκαλούν 
π.χ. πλημμύρες, απειλεί τη 
βιοποικιλότητα, και υποσκάπτει την 
αειφόρο δασική διαχείριση και ανάπτυξη. 
Επιπλέον, έχει κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονομικές επιπτώσεις.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αναφέρεται σε συγκεκριμένες διαδικασίες και απειλές εις βάρος της φύσης που 
προκαλούνται από την αποψίλωση.

Τροπολογία 57
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 a (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα 
κράτη μέλη έχουν νομικά και πολιτικά 
δεσμευθεί στη διατήρηση της βιώσιμης 
χρήσης των γήινων πόρων, 
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καταπολεμώντας την παράνομη υλοτομία 
και το σχετικό εμπόριο, καθώς και στη 
βιώσιμη διαχείριση των δασών, τη 
μείωση της φτώχειας και την προστασία 
των δικαιωμάτων των ιθαγενών 
πληθυσμών και των τοπικών και 
εξαρτώμενων από το δάσος κοινοτήτων. 
Ο παρών κανονισμός συμβάλλει στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών και 
δεσμεύσεων. περιλαμβανομένων εκείνων 
που περιέχουν:
(α) η Σύμβαση για τη Βιολογική 
Ποικιλότητα του 1992 (CBD)·
(β)τη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο 
Απειλουμένων Ειδών Άγριας Πανίδας και 
Χλωρίδας του 1973 (CITES)·
(γ) οι Διεθνείς Συμφωνίες για την 
Τροπική Ξυλεία (ITTA) του 1983, 1994 
και 2006·
(δ) η Συμφωνία Πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή του 
2002 (UNFCCC)·
(ε) η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης 
του 1994·
(στ) η Διακήρυξη του Ρίο σχετικά με το 
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη του 1992·
(ζ) η Διακήρυξη του Γιοχάνεσμπουργκ 
και το Σχέδιο Εφαρμογής όπως 
ενεκρίθησαν από την Παγκόσμια 
Διάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη στις 4 Σεπτεμβρίου 2002·
(η) οι προτάσεις για δράση της 
Διακυβερνητικής Ομάδας Δασών/Διεθνές 
Φόρουμ Δασών·
(θ) η μη νομικώς δεσμευτική δήλωση 
αρχών της UNCTED σχετικά με μια 
Παγκόσμια Συναίνεση για τη Διαχείριση, 
Διατήρηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη του 
συνόλου των Δασών του 1992· 
(ι) η Ατζέντα 21 όπως ενεκρίθη από τη 
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη τον Ιούνιο 
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του 1992·
(ια) το ψήφισμα της Ειδικής Συνόδου της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών (UNGASS) "Πρόγραμμα για την 
περαιτέρω εφαρμογή της Ατζέντα 21" 
του 1997·
(ιβ) η Διακήρυξη της Χιλιετίας του 2000·
(ιγ) ο Παγκόσμιος Χάρτης για τη Φύση 
του 1982·
(ιδ) Η Διακήρυξη της Διάσκεψης των 
Ηνωμένων Εθνών για το Ανθρώπινο 
Περιβάλλον του 1972·
(ιε) Το Σχέδιο Δράσης του 1972 για το 
Ανθρώπινο Περιβάλλον και οι προτάσεις 
της Διακυβερνητικής Ομάδας για τα 
Δάση που υπέγραψε η Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών στην Ειδική της 
Σύνοδο του 1997· 
(ιστ) το Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δάση, Ψήφισμα 4/2·
(ιζ) η Σύμβαση για την Ευρωπαϊκή Άγρια 
Ζωή και τους Οικοτόπους του 1979.
(ιη) η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
κατά της διαφθοράς (UNCAC), που 
επικυρώθηκε από την ΕΚ το 2005 και 
από την πλειοψηφία των κρατών μελών 
της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η  διαφθορά επιταχύνει την εξάντληση των φυσικών πόρων, κυρίως των πρωτογενών δασών 
στα οποία πολλές κοινότητες στηρίζονται για να εξοικονομήσουν τα προς το ζην τους. Για 
παράδειγμα, η κυβέρνηση της Ινδονησίας εκτιμά ότι οι απώλειες δασικών εσόδων κοστίζουν 
στο έθνος έως και 4 δισ. δολάρια ΗΠΑ τον χρόνο ή, κατά προσέγγιση, πέντε φορές τον ετήσιο 
προϋπολογισμό του υπουργείου υγείας. 
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Τροπολογία 58
Riitta Myller, Åsa Westlund 

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
καθορίζει το Έκτο Πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής Δράσης, προσδιορίζει 
ως κατά προτεραιότητα δράση την 
εξέταση της δυνατότητας λήψης ενεργών 
μέτρων για την παρεμπόδιση και την 
καταπολέμηση του εμπορίου παρανόμως 
υλοτομημένης ξυλείας και την 
εξακολούθηση της ενεργούς συμμετοχής 
της Κοινότητας και των κρατών μελών 
κατά την εφαρμογή διεθνών και 
περιφερειακών αποφάσεων και 
συμφωνιών αναφορικά με δασικά 
θέματα.

Or. en

Τροπολογία 59
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη 
συμβολής της Κοινότητας στις παγκόσμιες 
προσπάθειες αντιμετώπισης του 
προβλήματος της παράνομης υλοτομίας, 
χαιρέτισαν την εν λόγω ανακοίνωση.

(5) Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη
συμβολής της Κοινότητας στις παγκόσμιες 
προσπάθειες αντιμετώπισης του 
προβλήματος της παράνομης υλοτομίας, 
του συναφούς εμπορίου και της διανομής,
χαιρέτισαν την εν λόγω ανακοίνωση.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να λαμβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές της παράνομης υλοτομίας 
- από τη υλοτόμηση έως τη μεταφορά και την πώληση. Δεν είναι σκόπιμο να επικεντρώνεται η 
προσοχή στην ίδια την παράνομη υλοτομία. Χρειάζεται επίσης να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 
των ατόμων που αγοράζουν παράνομη ξυλεία έναντι μειωμένων τιμών και την μεταφέρουν στην 
άλλη άκρη του κόσμου, κατά παράβαση των διατάξεων π.χ. της Σύμβασης CITES.

Τροπολογία 60
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Σύμφωνα με το στόχο της εν λόγω 
ανακοίνωσης, δηλαδή να εξασφαλιστεί ότι 
μόνο τα προϊόντα ξυλείας που παρήχθησαν 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της 
χώρας παραγωγής εισέρχονται στην 
Κοινότητα, η Κοινότητα διαπραγματεύεται 
Εθελοντικές Συμφωνίες Συνεργασίας 
(VPA) με τις χώρες παραγωγής ξυλείας 
(χώρες-εταίροι), οι οποίες δημιουργούν μια 
νομικά δεσμευτική υποχρέωση εφαρμογής, 
εκ μέρους των μερών, ενός καθεστώτος 
χορήγησης αδειών και ρύθμισης του 
εμπορίου ξυλείας και των προϊόντων που 
ορίζονται στις συμφωνίες.

(6) Σύμφωνα με το στόχο της εν λόγω 
ανακοίνωσης, δηλαδή να εξασφαλιστεί ότι 
μόνο τα προϊόντα ξυλείας που παρήχθησαν 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της 
χώρας παραγωγής εισέρχονται στην 
Κοινότητα, η Κοινότητα διαπραγματεύεται 
Εθελοντικές Συμφωνίες Συνεργασίας 
(VPA) με τις χώρες παραγωγής ξυλείας 
(χώρες-εταίροι), οι οποίες δημιουργούν μια 
νομικά δεσμευτική υποχρέωση εφαρμογής, 
εκ μέρους των μερών, ενός καθεστώτος 
χορήγησης αδειών και ρύθμισης του 
εμπορίου ξυλείας και των προϊόντων που 
ορίζονται στις συμφωνίες. Δεν μπορούν να 
συνάπτονται VPA παρά μόνο με χώρες 
παραγωγής ξυλείας  οι οποίες, στην 
εθνική τους νομοθεσία στον τομέα της 
υλοτομίας, εκτός από την προστασία του 
περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και 
του οικοσυστήματος, έχουν προβλέψει 
και την προστασία των εκτάσεων 
διαβίωσης των τοπικών κοινοτήτων που, 
για την επιβίωσή τους, εξαρτώνται από 
το δάσος, καθώς και τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των αυτοχθόνων 
πληθυσμών.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Εκτός από την προστασία του παρθένου δάσους, των δασικών εκτάσεων, της βιοποικιλότητας, 
του οικοσυστήματος, του περιβάλλοντος και του θεμιτού εμπορίου και την καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος, η ΕΕ, στις διάφορες οδηγίες της, έχει αναλάβει υποχρεώσεις ως προς την 
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη 
βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και  την καταπολέμηση 
της φτώχειας  Η δέσμευση αυτή πρέπει, ως εκ τούτου, να αντανακλάται με συνέπεια και να 
αναφέρεται ρητά στην νομοθεσία της.

Τροπολογία 61
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Δεδομένης της έκτασης και του 
επείγοντος χαρακτήρα του προβλήματος, 
είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν ενεργά 
οι προσπάθειες κατά της παράνομης 
υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου, να 
συμπληρωθεί και να ενισχυθεί η 
πρωτοβουλία VPA και να προαχθούν οι 
συνέργειες μεταξύ των πολιτικών που 
αποβλέπουν στην διατήρηση των δασών 
και της επίτευξης υψηλού επιπέδου 
περιβαλλοντικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης 
της αλλαγής του κλίματος και της 
απώλειας βιοποικιλότητας. Πρέπει να 
αναγνωριστούν οι προσπάθειες των χωρών 
που έχουν συνάψει VPA FLEGT με την 
Κοινότητα, καθώς και οι αρχές που τις 
διέπουν, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό της 
νομίμως παραχθείσας ξυλείας.

(7) Δεδομένης της έκτασης και του 
επείγοντος χαρακτήρα του προβλήματος, 
είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν ενεργά 
οι προσπάθειες κατά της παράνομης 
υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου και 
της διανομής, να συμπληρωθεί και να 
ενισχυθεί η πρωτοβουλία VPA και να 
προαχθούν οι συνέργειες μεταξύ των 
πολιτικών που αποβλέπουν στην 
διατήρηση των δασών και της επίτευξης 
υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος, 
της απερήμωσης. της διαδικασίας 
δημιουργίας στέπας και της διάβρωσης 
του εδάφους καθώς και της απώλειας 
βιοποικιλότητας. Πρέπει να 
αναγνωριστούν οι προσπάθειες των χωρών 
που έχουν συνάψει VPA FLEGT με την 
Κοινότητα, καθώς και οι αρχές που τις 
διέπουν, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό της 
νομίμως παραχθείσας ξυλείας.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Εκτός από την παράνομη υλοτομία και το συναφές εμπόριο πρέπει να αναφέρεται επίσης η 
διανομή ως σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα που συνδέει την υλοτόμηση με την παράνομη 
πώληση ξυλείας Η τροπολογία αναφέρεται σε συγκεκριμένες διαδικασίες και απειλές εις βάρος 
της φύσης, που προκαλούνται από την αποψίλωση και συνιστούν πτυχές της πολιτικής της ΕΕ 
στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας που συζητήθηκαν κατά την τελευταία 
κοινοβουλευτική περίοδο.

Τροπολογία 62
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Δεδομένης της έκτασης και του 
επείγοντος χαρακτήρα του προβλήματος, 
είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν ενεργά 
οι προσπάθειες κατά της παράνομης 
υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου, να 
συμπληρωθεί και να ενισχυθεί η 
πρωτοβουλία VPA και να προαχθούν οι 
συνέργειες μεταξύ των πολιτικών που 
αποβλέπουν στην διατήρηση των δασών 
και της επίτευξης υψηλού επιπέδου 
περιβαλλοντικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης 
της αλλαγής του κλίματος και της 
απώλειας βιοποικιλότητας.

(7) Δεδομένης της έκτασης και του 
επείγοντος χαρακτήρα του προβλήματος, 
είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν ενεργά 
οι προσπάθειες κατά της παράνομης 
υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου, να 
μειωθεί ο αντίκτυπος της Κοινότητας στα 
δασικά οικοσυστήματα, να συμπληρωθεί 
και να ενισχυθεί η πρωτοβουλία VPA και 
να προαχθούν οι συνέργειες μεταξύ των 
πολιτικών που αποβλέπουν στη μείωση 
της φτώχειας, στην διατήρηση των δασών 
και της επίτευξης υψηλού επιπέδου 
περιβαλλοντικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης 
της αλλαγής του κλίματος και της 
απώλειας βιοποικιλότητας.

Or. en
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Τροπολογία 63
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το 
γεγονός ότι βάσει του συστήματος 
χορήγησης αδειών FLEGT, μόνο η ξυλεία 
και προϊόντα ξυλείας που έχουν 
υλοτομηθεί σύμφωνα με τις σχετικές 
εθνικές νομοθετικές διατάξεις εξάγονται 
στην Κοινότητα. Πρέπει επίσης να ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι βάσει του 
συστήματος χορήγησης αδειών FLEGT, 
μόνο η ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που 
έχουν υλοτομηθεί σύμφωνα με τις σχετικές 
εθνικές νομοθετικές διατάξεις εξάγονται 
στην Κοινότητα. Προς τον σκοπό αυτό, τα 
προϊόντα ξυλείας που είναι εγγεγραμμένα 
στα παραρτήματα II και III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του 
Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2005, 
περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος 
αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα , προελεύσεως 
χωρών εταίρων εγγεγραμμένων στο 
παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2173/2005 του Συμβουλίου πρέπει να 
θεωρούνται ως νόμιμα υλοτομημένα
εφόσον συμμορφώνονται με τον εν λόγω 
κανονισμό και τις τυχόν διατάξεις 
εφαρμογής

(8) Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το 
γεγονός ότι βάσει του συστήματος 
χορήγησης αδειών FLEGT, μόνο η ξυλεία 
και προϊόντα ξυλείας που έχουν 
υλοτομηθεί σύμφωνα με τις σχετικές 
εθνικές νομοθετικές διατάξεις εξάγονται 
στην Κοινότητα. Πρέπει επίσης να ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι βάσει του 
συστήματος χορήγησης αδειών FLEGT, 
μόνο η ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που 
έχουν υλοτομηθεί σύμφωνα με τις σχετικές 
εθνικές νομοθετικές διατάξεις εξάγονται 
στην Κοινότητα. Προς τον σκοπό αυτό, τα 
προϊόντα ξυλείας που είναι εγγεγραμμένα 
στα παραρτήματα II και III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του 
Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2005, 
περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος 
αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα , προελεύσεως 
χωρών εταίρων εγγεγραμμένων στο 
παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2173/2005 του Συμβουλίου πρέπει να 
θεωρούνται ως νόμιμα υλοτομημένα , 
εφόσον συμμορφώνονται με τον εν λόγω 
κανονισμό και τις τυχόν διατάξεις 
εφαρμογής. Οι αρχές που 
περιλαμβάνονται στις VPA, και πιο 
συγκεκριμένα ως προς τον ορισμό της 
έννοιας " νομίμως παραχθείσα ξυλεία" 
,πρέπει, μεταξύ άλλων, να καλύπτουν και 
να εγγυώνται τη βιώσιμη διαχείριση των 
δασών, τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, την προστασία και τα 
δικαιώματα των τοπικών κοινοτήτων 
που, για την επιβίωσή τους, εξαρτώνται 
από το δάσος, την προστασία των 
αυτοχθόνων πληθυσμών και τη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων τους
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Or. nl

Αιτιολόγηση

Εκτός από την προστασία του παρθένου δάσους, των δασικών εκτάσεων, της βιοποικιλότητας, 
του οικοσυστήματος, του περιβάλλοντος και του θεμιτού εμπορίου και την καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος, η ΕΕ, στις διάφορες οδηγίες της, έχει αναλάβει υποχρεώσεις ως προς την 
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη 
βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και  την καταπολέμηση 
της φτώχειας  Η δέσμευση αυτή πρέπει, ως εκ τούτου, να αντανακλάται με συνέπεια και να 
αναφέρεται ρητά στην νομοθεσία της.

Τροπολογία 64
Caroline Lucas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ελλείψει διεθνώς αναγνωρισμένου 
ορισμού, λαμβάνεται ως βάση καθορισμού 
της νόμιμης υλοτόμησης η νομοθεσία της 
χώρας που πραγματοποιήθηκε η 
υλοτόμηση.

(11) Ελλείψει διεθνώς αναγνωρισμένου 
ορισμού, λαμβάνεται ως πρωταρχική 
βάση καθορισμού της νόμιμης υλοτόμησης 
η νομοθεσία της χώρας που 
πραγματοποιήθηκε η υλοτόμηση. Στο 
πλαίσιο της εφαρμογής των 
προδιαγραφών νομιμότητας πρέπει να 
λαμβάνονται περαιτέρω υπόψιν οι 
διεθνείς προδιαγραφές 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
εκείνων του Αφρικανικού Οργανισμού 
Ξυλείας, του Διεθνούς Οργανισμού 
Τροπικής Ξυλείας, της Διαδικασίας του 
Μόντρεαλ για τα κριτήρια και τους 
δείκτες για τη διατήρηση και τη βιώσιμη 
διαχείριση των εύκρατων και των 
αρκτικών δασών, και της πανευρωπαϊκής 
δασικής διαδικασίας σχετικά με τα 
κριτήρια και τους δείκτες για τη βιώσιμη 
διαχείριση των δασών. Θα πρέπει να 
υπάρχει συμβολή στην τήρηση των 
διεθνών δεσμεύσεων, αρχών και 
συστάσεων, περιλαμβανομένων εκείνων 
σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής, τη μείωση της απώλειας 
βιοποικιλότητας, την ανακούφιση της 
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φτώχειας, τη μείωση της ερημοποίησης 
και την προστασία των δικαιωμάτων των 
αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών 
και εξαρτώμενων από το δάσος 
κοινοτήτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 5 του σχεδίου έκθεσης. 

Τροπολογία 65
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ελλείψει διεθνώς αναγνωρισμένου 
ορισμού, λαμβάνεται ως βάση καθορισμού 
της νόμιμης υλοτόμησης η νομοθεσία της 
χώρας που πραγματοποιήθηκε η 
υλοτόμηση.

(11) Ελλείψει διεθνώς αναγνωρισμένου 
ορισμού, λαμβάνεται ως πρωταρχική
βάση καθορισμού της νόμιμης υλοτόμησης 
η νομοθεσία της χώρας που 
πραγματοποιήθηκε η υλοτόμηση. Στο 
πλαίσιο της  εφαρμογής των 
προδιαγραφών νομιμότητας πρέπει να 
λαμβάνονται περαιτέρω υπόψη οι 
διεθνείς προδιαγραφές και να υπάρχει 
συμβολή στην τήρηση των διεθνών 
δεσμεύσεων, αρχών και συστάσεων, 
περιλαμβανομένων εκείνων σχετικά με το 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, τη 
μείωση της απώλειας βιοποικιλότητας, 
την ανακούφιση της φτώχειας, τη μείωση 
της ερημοποίησης και την προστασία 
των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων 
πληθυσμών και των τοπικών και 
εξαρτώμενων από το δάσος κοινοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο κανονισμός πρέπει να συμβάλει στον ευρύτερο στόχο της αειφόρου ανάπτυξης ως μέσο 
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αντιμετώπισης των αιτίων της παράνομης υλοτομίας. Η χρησιμοποίηση του κανονισμού 
προκειμένου να εφαρμοσθούν οι διατάξεις των διεθνών και περιφερειακών συμφωνιών στις 
οποίες ευρωπαϊκά και άλλα κράτη είναι συμβαλλόμενα μέρη, θα συμβάλει στην επίτευξη του 
στόχου.

Τροπολογία 66
Péter Olajos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ελλείψει διεθνώς αναγνωρισμένου 
ορισμού, λαμβάνεται ως βάση καθορισμού 
της νόμιμης υλοτόμησης η νομοθεσία της 
χώρας που πραγματοποιήθηκε η 
υλοτόμηση.

(11) Ελλείψει διεθνώς αναγνωρισμένου 
ορισμού, λαμβάνεται ως βάση καθορισμού 
της νόμιμης υλοτόμησης η νομοθεσία της 
χώρας που πραγματοποιήθηκε η 
υλοτόμηση. Η χώρα στην οποία 
πραγματοποιήθηκε η υλοτόμηση πρέπει 
να προβεί σε απογραφή της συνολικής 
νόμιμης υλοτόμησης, 
συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών 
σχετικά με τα είδη δέντρων και το 
μέγιστο επίπεδο παραγωγής ξυλείας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει ακριβής αριθμός της νόμιμης υλοτόμησης σε κάθε χώρα θα πρέπει να υπάρχει 
μια ελάχιστη απαίτηση.

Τροπολογία 67
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ελλείψει διεθνώς αναγνωρισμένου 
ορισμού, λαμβάνεται ως βάση 
καθορισμού της νόμιμης υλοτόμησης η 

(11) Ελλείψει διεθνώς αναγνωρισμένου 
ορισμού της παράνομης υλοτoμίας, 
ξυλεία και προϊόντα ξυλείας από εκείνες 



PE418.388 20/117 AM\764461EL.doc

EL

νομοθεσία της χώρας που 
πραγματοποιήθηκε η υλοτόμηση. 

τις χώρες παραγωγής ξυλείας πρέπει να 
απομακρύνονται από την αγορά

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η ελλιπής νομοθεσία στον τομέα της υλοτόμησης σε μια χώρα παραγωγής ξυλείας δεν μπορεί 
να έχει ως συνέπεια ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας που προέρχονται από παράνομη υλοτόμηση να 
καταλήγουν στην αγορά της ΕΕ. Επίσης οι χώρες εκείνες δεν πρέπει κατ' αυτόν τον τρόπο να 
είναι σε θέση να ανταγωνίζονται κατά τρόπο αθέμιτο με χώρες παραγωγής ξυλείας οι οποίες 
τηρούν όλα τα πρότυπα προστασίας του πληθυσμού και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 68
Caroline Lucas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Πολλά προϊόντα ξυλείας υφίστανται 
πολυάριθμες κατεργασίες πριν και μετά 
την πρώτη διάθεσή τους στην αγορά. 
Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε περιττή 
διοικητική επιβάρυνση, μόνο οι φορείς 
εκμετάλλευσης που διαθέτουν για πρώτη 
φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην 
αγορά, και όχι όλοι οι φορείς 
εκμετάλλευσης που υπεισέρχονται στο 
κύκλωμα διανομής πρέπει να υπόκεινται 
στις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

(12) Πολλά προϊόντα ξυλείας υφίστανται 
πολυάριθμες κατεργασίες πριν και μετά 
την πρώτη διάθεσή τους στην αγορά. 
Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε περιττή 
διοικητική επιβάρυνση, μόνο οι φορείς 
εκμετάλλευσης που διαθέτουν για πρώτη 
φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην 
αγορά, και όχι όλοι οι φορείς 
εκμετάλλευσης που υπεισέρχονται στο 
κύκλωμα διανομής πρέπει να υπόκεινται 
στην απαίτηση να δημιουργήσουν πλήρες 
σύστημα μέτρων και διαδικασιών
(σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας) 
προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο 
κίνδυνος διάθεσης στην αγορά παράνομα 
υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων 
ξυλείας. Εν τούτοις, όλοι οι φορείς 
εκμετάλλευσης στο πλαίσιο του 
κυκλώματος τροφοδοσίας πρέπει να 
δεσμεύονται από την επιτακτική 
απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά 
παράνομης ξυλείας και προϊόντων 
ξυλείας και να επιδεικνύουν τη δέουσα 
μέριμνα για το σκοπό αυτό. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 6 του σχεδίου έκθεσης. Διευκρίνιση.

Τροπολογία 69
Samuli Pohjamo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Πολλά προϊόντα ξυλείας υφίστανται 
πολυάριθμες κατεργασίες πριν και μετά 
την πρώτη διάθεσή τους στην αγορά. 
Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε περιττή 
διοικητική επιβάρυνση, μόνο οι φορείς 
εκμετάλλευσης που διαθέτουν για πρώτη 
φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην
αγορά, και όχι όλοι οι φορείς 
εκμετάλλευσης που υπεισέρχονται στο 
κύκλωμα διανομής πρέπει να υπόκεινται 
στις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

(12) Πολλά προϊόντα ξυλείας υφίστανται 
πολυάριθμες κατεργασίες πριν και μετά 
την πρώτη αγορά τους στην αγορά. 
Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε περιττή 
διοικητική επιβάρυνση, μόνο οι φορείς 
εκμετάλλευσης που αγοράζουν για πρώτη 
φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην 
αγορά, και όχι όλοι οι φορείς 
εκμετάλλευσης που υπεισέρχονται στο 
κύκλωμα διανομής πρέπει να υπόκεινται 
στις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί ο κανονισμός αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος από πλευράς κόστους 
προτείνεται να επιβαρυνθεί με την υποχρέωση επιμέλειας ο φορέας εκμετάλλευσης που 
αγοράζει πρώτος ξυλεία και προϊόντα ξυλείας. Η αλλαγή αυτού του ορισμού θα περιορίσει τον 
αριθμό των φορέων εκμετάλλευσης που θα πρέπει να θεσπίσουν υποχρέωση επιμέλειας από 16 
περίπου εκατομμύρια ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων σε 50.000, κατ' εκτίμηση, αγοραστές. Οι 
αγοραστές δραστηριοποιούνται στις αγορές σε κανονική βάση και η πλειοψηφία τους διαθέτει 
ήδη συστήματα που μπορούν να εξασφαλίσουν αυτή την επιμέλεια.
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Τροπολογία 70
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12α. Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης 
(έμποροι και παραγωγοί) στην αλυσίδα 
εφοδιασμού ξυλείας και προϊόντων 
ξυλείας στην ευρωπαϊκή αγορά πρέπει 
στα προϊόντα που προσφέρουν να 
αναφέρουν κατά τρόπο ευκρινή από ποια 
νόμιμη πηγή ή ποιόν νόμιμο προμηθευτή 
προέρχεται η ξυλεία

Or. nl

Αιτιολόγηση

Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης στην αλυσίδα εφοδιασμού δεσμεύονται από την απαγόρευση της 
διάθεσης παράνομης ή μη υπεύθυνα υλοτομημένης ξυλείας στην αγορά Ως προς την 
ανιχνευσιμότητα πρέπει να είναι σαφές ποιος είναι ο προμηθευτής της ξυλείας, ούτως ώστε να
μπορεί πάντοτε να ανιχνεύεται ή προέλευση της ξυλείας που έχει χρησιμοποιηθεί στα προϊόντα 
ξυλείας τους.

Εν τούτοις, φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν προϊόντα για πρώτη φορά στην αγορά, πρέπει 
να ανταποκρίνονται σε λεπτομερέστερους κανόνες, επειδή έχουν καθοριστική σημασία για την 
ξυλεία που θα διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τροπολογία 71
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο συνολικός στόχος της αειφορίας 
μέσω της προαγωγής κριτηρίων 
αειφορίας παραμένει προτεραιότητα για 
την Κοινότητα. Βάσει του στόχου αυτού 
και προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση 
των φορέων εκμετάλλευσης που 
διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 

διαγράφεται
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στην αγορά, τα οποία υπόκεινται σε 
υποχρεωτικά κριτήρια αειφορίας που 
θεσπίζονται από την οδηγία (ΕΚ) αριθ. 
XX/XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την προαγωγή 
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στα προϊόντα αυτά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όλη η ξυλεία και όλα τα προϊόντα ξυλείας, ασχέτως από την τελική τους χρήση, πρέπει να 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 72
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο συνολικός στόχος της αειφορίας 
μέσω της προαγωγής κριτηρίων 
αειφορίας παραμένει προτεραιότητα για 
την Κοινότητα. Βάσει του στόχου αυτού 
και προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση 
των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν 
ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά, 
τα οποία υπόκεινται σε υποχρεωτικά 
κριτήρια αειφορίας που θεσπίζονται από 
την οδηγία (ΕΚ) αριθ. XX/XX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προαγωγή της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ο 
παρών κανονισμός δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στα προϊόντα αυτά.

διαγράφεται

σημείωση στην Ε.Ε.: θα αναφερθεί η 
παραπομπή όταν εκδοθεί η σχετική πράξη.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός προϊόντων που δεν χρειάζεται να ανταποκρίνονται στους όρους νομιμότητας 
και/ή αειφορίας είναι λανθασμένος και υπονομεύει το στόχο της οδηγίας.

Τροπολογία 73
Samuli Pohjamo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο συνολικός στόχος της αειφορίας 
μέσω της προαγωγής κριτηρίων αειφορίας 
παραμένει προτεραιότητα για την 
Κοινότητα. Βάσει του στόχου αυτού και 
προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των 
φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν
ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά, 
τα οποία υπόκεινται σε υποχρεωτικά 
κριτήρια αειφορίας που θεσπίζονται από 
την οδηγία (ΕΚ) αριθ. XX/XX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προαγωγή της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ο 
παρών κανονισμός δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στα προϊόντα αυτά.

(13) Ο συνολικός στόχος της αειφορίας 
μέσω της προαγωγής κριτηρίων αειφορίας 
παραμένει προτεραιότητα για την 
Κοινότητα. Βάσει του στόχου αυτού και 
προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των 
φορέων εκμετάλλευσης που αγοράζουν
ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά, 
τα οποία υπόκεινται σε υποχρεωτικά 
κριτήρια αειφορίας που θεσπίζονται από 
την οδηγία (ΕΚ) αριθ. XX/XX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προαγωγή της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ο 
παρών κανονισμός δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στα προϊόντα αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί ο κανονισμός αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος από πλευράς κόστους 
προτείνεται να επιβαρυνθεί με την υποχρέωση επιμέλειας ο φορέας εκμετάλλευσης που 
αγοράζει πρώτος ξυλεία και προϊόντα ξυλείας. Η αλλαγή αυτού του ορισμού θα περιορίσει τον 
αριθμό των φορέων εκμετάλλευσης που θα πρέπει να θεσπίσουν υποχρέωση επιμέλειας από 16 
περίπου εκατομμύρια ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων σε 50.000, κατ' εκτίμηση, αγοραστές. Οι 
αγοραστές δραστηριοποιούνται στις αγορές σε κανονική βάση και η πλειοψηφία τους διαθέτει 
ήδη συστήματα που μπορούν να εξασφαλίσουν αυτή την επιμέλεια.
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Τροπολογία 74
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης που 
διαθέτουν για πρώτη φορά στην κοινοτική 
αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
υπέχουν υποχρέωση επιμέλειας μέσω 
συστήματος μέτρων και διαδικασιών 
(σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας), ώστε 
να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της 
διάθεσης παρανόμως υλοτομημένης 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. 

(14) Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης που 
διαθέτουν για πρώτη φορά στην κοινοτική 
αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
υπέχουν υποχρέωση επιμέλειας μέσω 
συστήματος μέτρων και διαδικασιών 
(σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας), ώστε 
να αποκλείεται ο κίνδυνος της διάθεσης 
παρανόμως υλοτομημένης ξυλείας και 
προϊόντων ξυλείας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της οδηγίας δεν είναι μόνο να ελαχιστοποιείται η παρανόμως και ανεύθυνα 
υλοτομημένη ξυλεία, αλλά να αποκλείεται από την αγορά. Η έννοια "ελαχιστοποιείται" είναι 
πολύ ελαστική και ασαφής και επιδέχεται διάφορες ερμηνείες.

Τροπολογία 75
Samuli Pohjamo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης που 
διαθέτουν για πρώτη φορά στην κοινοτική 
αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
υπέχουν υποχρέωση επιμέλειας μέσω 
συστήματος μέτρων και διαδικασιών 
(σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας), ώστε 
να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της 
διάθεσης παρανόμως υλοτομημένης 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας.

(14) Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης που 
αγοράζουν για πρώτη φορά στην κοινοτική 
αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
υπέχουν υποχρέωση επιμέλειας μέσω 
συστήματος μέτρων και διαδικασιών 
(σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας), ώστε 
να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της 
διάθεσης παρανόμως υλοτομημένης 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να καταστεί ο κανονισμός αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος από πλευράς κόστους 
προτείνεται να επιβαρυνθεί με την υποχρέωση επιμέλειας ο φορέας εκμετάλλευσης που 
αγοράζει πρώτος ξυλεία και προϊόντα ξυλείας. Η αλλαγή αυτού του ορισμού θα περιορίσει τον 
αριθμό των φορέων εκμετάλλευσης που θα πρέπει να θεσπίσουν υποχρέωση επιμέλειας από 16 
περίπου εκατομμύρια ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων σε 50.000, κατ' εκτίμηση, αγοραστές. Οι 
αγοραστές δραστηριοποιούνται στις αγορές σε κανονική βάση και η πλειοψηφία τους διαθέτει 
ήδη συστήματα που μπορούν να εξασφαλίσουν αυτή την επιμέλεια.

Τροπολογία 76
Samuli Pohjamo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας 
προβλέπει την πρόσβαση στις πηγές και 
τους προμηθευτές της ξυλείας και 
προϊόντων ξυλείας που διατίθενται στην 
κοινοτική αγορά καθώς και στις 
πληροφορίες που αφορούν τη 
συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.

(15) Το σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας 
προβλέπει την πρόσβαση στις πηγές και 
τους προμηθευτές της ξυλείας και 
προϊόντων ξυλείας που αγοράζονται στην 
κοινοτική αγορά καθώς και στις 
πληροφορίες που αφορούν τη 
συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί ο κανονισμός αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος από πλευράς κόστους 
προτείνεται να επιβαρυνθεί με την υποχρέωση επιμέλειας ο φορέας εκμετάλλευσης που 
αγοράζει πρώτος ξυλεία και προϊόντα ξυλείας. Η αλλαγή αυτού του ορισμού θα περιορίσει τον 
αριθμό των φορέων εκμετάλλευσης που θα πρέπει να θεσπίσουν υποχρέωση επιμέλειας από 16 
περίπου εκατομμύρια ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων σε 50.000, κατ' εκτίμηση, αγοραστές. Οι 
αγοραστές δραστηριοποιούνται στις αγορές σε κανονική βάση και η πλειοψηφία τους διαθέτει 
ήδη συστήματα που μπορούν να εξασφαλίσουν αυτή την επιμέλεια.
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Τροπολογία 77
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λάβουν ιδιαιτέρως 
υπόψη το ευάλωτο και τους 
περιορισμένους πόρους των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η μη 
επιβάρυνση αυτών των επιχειρήσεων με 
πολύπλοκες διατάξεις που παρεμποδίζουν 
την ανάπτυξή τους έχει εξαιρετική 
σημασία. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή 
οφείλει, στο μέτρο του δυνατού και με 
βάση τους μηχανισμούς και τις αρχές που 
εκτίθενται στην προσεχή νομοθετική 
πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις, να 
επινοήσει απλουστευμένα συστήματα σε 
ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, χωρίς να θέτει 
σε κίνδυνο το αντικείμενό του και τον 
σκοπό του και να προσφέρει σ' αυτές τις 
επιχειρήσεις έγκυρες εναλλακτικές λύσεις 
για να λειτουργούν σύμφωνα με την 
κοινοτική νομοθεσία.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμένοι πόροι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η περιορισμένη ικανότητά τους να 
συμμετέχουν σε εκτεταμένους και συχνά πολύπλοκους μηχανισμούς παρακολούθησης πρέπει να 
ληφθεί υπόψη όταν η Επιτροπή εκπονήσει και υιοθετήσει μέτρα για την εφαρμογή ενός 
συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας. Στο μέτρο του δυνατού και χωρίς να υπονομεύεται ο 
αντικειμενικός σκοπός του κανονισμού η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη την ιδιαίτερη 
θέση αυτών των επιχειρήσεων και να τους προσφέρει απλουστευμένες αλλά και εξίσου έγκυρες 
εναλλακτικές λύσεις.
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Τροπολογία 78
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο κλάδος της ξυλείας είναι κλάδος 
ζωτικής σημασίας για την οικονομία της 
Κοινότητας. Οι οργανώσεις φορέων 
εκμετάλλευσης είναι σημαντικές 
συνιστώσες του κλάδου, δεδομένου ότι 
εκπροσωπούν τα συμφέροντά του σε 
μεγάλη κλίμακα και ανταλλάσσουν 
απόψεις και πείρα με ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων μερών. Οι οργανώσεις 
αυτές διαθέτουν, επίσης, την τεχνογνωσία 
και ικανότητα της ανάλυσης της κείμενης 
νομοθεσίας και διευκόλυνσης της 
συμμόρφωσης των μελών, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν εκμεταλλεύονται την 
ικανότητα αυτή για να αποκτήσουν 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού και να προαχθεί 
η ανάπτυξη καλών πρακτικών, είναι, 
επομένως, σκόπιμο να αναγνωρίζονται οι 
οργανώσεις που θέσπισαν απαιτήσεις για 
την υλοποίηση συστημάτων που 
βασίζονται στην υποχρέωση επιμέλειας. 
Θα δημοσιοποιηθεί κατάλογος των εν 
λόγω αναγνωρισμένων οργανώσεων που 
θα επιτρέπει την αναγνώριση των 
οργανώσεων παρακολούθησης που θα 
είναι εγγεγραμμένες από τις αρμόδιες 
αρχές όλων των κρατών μελών.

(16) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
να προαχθεί η ανάπτυξη καλών πρακτικών, 
είναι, επομένως, σκόπιμο να 
αναγνωρίζονται οι οργανώσεις που 
θέσπισαν κατάλληλες και 
αποτελεσματικές απαιτήσεις για την 
υλοποίηση συστημάτων που βασίζονται 
στην υποχρέωση επιμέλειας. Θα 
δημοσιοποιηθεί κατάλογος των εν λόγω 
αναγνωρισμένων οργανώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλούστευση (πρώτο μέρος). Θα πρέπει να αναγνωρίζονται οι προσπάθειες οργανώσεων που 
έχουν λάβει όλα τα μέτρα για να εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία 
συστημάτων υποχρέωσης επιμέλειας.
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Τροπολογία 79
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο κλάδος της ξυλείας είναι κλάδος 
ζωτικής σημασίας για την οικονομία της 
Κοινότητας. Οι οργανώσεις φορέων 
εκμετάλλευσης είναι σημαντικές 
συνιστώσες του κλάδου, δεδομένου ότι 
εκπροσωπούν τα συμφέροντά του σε 
μεγάλη κλίμακα και ανταλλάσσουν 
απόψεις και πείρα με ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων μερών. Οι οργανώσεις 
αυτές διαθέτουν, επίσης, την τεχνογνωσία 
και ικανότητα της ανάλυσης της κείμενης 
νομοθεσίας και διευκόλυνσης της 
συμμόρφωσης των μελών, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν εκμεταλλεύονται την 
ικανότητα αυτή για να αποκτήσουν 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού και να προαχθεί 
η ανάπτυξη καλών πρακτικών, είναι, 
επομένως, σκόπιμο να αναγνωρίζονται οι 
οργανώσεις που θέσπισαν απαιτήσεις για 
την υλοποίηση συστημάτων που 
βασίζονται στην υποχρέωση επιμέλειας. 
Θα δημοσιοποιηθεί κατάλογος των εν 
λόγω αναγνωρισμένων οργανώσεων που 
θα επιτρέπει την αναγνώριση των 
οργανώσεων παρακολούθησης που θα 
είναι εγγεγραμμένες από τις αρμόδιες 
αρχές όλων των κρατών μελών.

(16) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
να προαχθεί η ανάπτυξη καλών πρακτικών, 
είναι, επομένως, σκόπιμο να 
αναγνωρίζονται οι οργανώσεις που 
θέσπισαν απαιτήσεις για την υλοποίηση 
συστημάτων που βασίζονται στην 
υποχρέωση επιμέλειας. Θα δημοσιοποιηθεί 
κατάλογος των εν λόγω αναγνωρισμένων 
οργανώσεων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ικανοποιηθούν κατά τρόπο πειστικό οι απαιτήσεις του κανονισμού και αυτές 
των καλών πρακτικών είναι απαραίτητο ενδιαφερόμενες μη εμπορικού χαρακτήρα ΜΚΟ ( όπως 
οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) 
να συμμετέχουν στα προαναφερθέντα όργανα παρακολούθησης.
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Τροπολογία 80
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο κλάδος της ξυλείας είναι κλάδος 
ζωτικής σημασίας για την οικονομία της 
Κοινότητας. Οι οργανώσεις φορέων 
εκμετάλλευσης είναι σημαντικές 
συνιστώσες του κλάδου, δεδομένου ότι 
εκπροσωπούν τα συμφέροντά του σε 
μεγάλη κλίμακα και ανταλλάσσουν 
απόψεις και πείρα με ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων μερών. Οι οργανώσεις 
αυτές διαθέτουν, επίσης, την τεχνογνωσία 
και ικανότητα της ανάλυσης της κείμενης 
νομοθεσίας και διευκόλυνσης της 
συμμόρφωσης των μελών, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν εκμεταλλεύονται την 
ικανότητα αυτή για να αποκτήσουν 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού και να προαχθεί 
η ανάπτυξη καλών πρακτικών, είναι, 
επομένως, σκόπιμο να αναγνωρίζονται οι 
οργανώσεις που θέσπισαν απαιτήσεις για 
την υλοποίηση συστημάτων που 
βασίζονται στην υποχρέωση επιμέλειας. 
Θα δημοσιοποιηθεί κατάλογος των εν 
λόγω αναγνωρισμένων οργανώσεων που 
θα επιτρέπει την αναγνώριση των 
οργανώσεων παρακολούθησης που θα 
είναι εγγεγραμμένες από τις αρμόδιες 
αρχές όλων των κρατών μελών.

(16) Ο κλάδος της ξυλείας είναι κλάδος 
ζωτικής σημασίας για την οικονομία της 
Κοινότητας. Οι οργανώσεις φορέων 
εκμετάλλευσης είναι σημαντικές 
συνιστώσες του κλάδου, δεδομένου ότι 
εκπροσωπούν τα συμφέροντά του σε 
μεγάλη κλίμακα και ανταλλάσσουν 
απόψεις και πείρα με ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων μερών. Οι οργανώσεις 
αυτές διαθέτουν, επίσης, την τεχνογνωσία 
και ικανότητα της ανάλυσης της κείμενης 
νομοθεσίας και διευκόλυνσης της 
συμμόρφωσης των μελών, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν εκμεταλλεύονται την 
ικανότητα αυτή για να αποκτήσουν 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού και να προαχθεί 
η ανάπτυξη καλών πρακτικών, είναι, 
επομένως, σκόπιμο να αναγνωρίζονται οι 
οργανώσεις που θέσπισαν απαιτήσεις για 
την υλοποίηση συστημάτων που 
βασίζονται στην υποχρέωση επιμέλειας. 
Παρόμοιες οργανώσεις μπορούν να είναι 
οργανώσεις οικονομικών φορέων 
εκμετάλλευσης, καθότι διαθέτουν την 
τεχνογνωσία και ικανότητα της ανάλυσης 
της κείμενης νομοθεσίας και 
διευκόλυνσης της συμμόρφωσης των 
μελών τους. Θα δημοσιοποιηθεί 
κατάλογος των εν λόγω αναγνωρισμένων 
οργανώσεων που θα επιτρέπει την 
αναγνώριση των οργανώσεων 
παρακολούθησης που θα είναι 
εγγεγραμμένες από τις αρμόδιες αρχές 
όλων των κρατών μελών.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις οικονομικών φορέων εκμετάλλευσης έχουν οπωσδήποτε αποκτήσει τεχνογνωσία 
και εμπειρογνωμοσύνη. Θα πρέπει να τους επιτρέπεται να θέτουν στη διάθεση των μελών τους 
συστήματα υποχρέωσης επιμέλειας.

Τροπολογία 81
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού και να 
προαχθεί η ανάπτυξη καλών πρακτικών, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη 
συνεργασία των ως άνω οργανώσεων με 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και 
οργανώσεις υπεράσπισης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων προς ενίσχυση 
των συστημάτων υποχρέωσης επιμέλειας 
και του ελέγχου τους

Or. nl

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ικανοποιηθούν κατά τρόπο πειστικό οι απαιτήσεις του κανονισμού και αυτές 
των καλών πρακτικών είναι απαραίτητο ενδιαφερόμενες μη εμπορικού χαρακτήρα ΜΚΟ ( όπως 
οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) 
να συμμετέχουν στα προαναφερθέντα όργανα παρακολούθησης.

Τροπολογία 82
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να 
ελέγχουν κατά πόσον οι φορείς 
εκμετάλλευσης εκπληρούν τις 

(17) Οι επιθεωρητές της ΕΕ και των 
κρατών μελών οι αρμόδιες αρχές 
καλούνται να ελέγχουν κατά πόσον οι 
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υποχρεώσεις που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Προς τον σκοπό αυτό, 
οι δημόσιες αρχές πρέπει να προβαίνουν σε 
επίσημους ελέγχους και να απαιτούν, 
ανάλογα την περίπτωση, τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων από τους φορείς 
εκμετάλλευσης. 

φορείς εκμετάλλευσης εκπληρούν τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Προς τον σκοπό αυτό, 
οι επιθεωρητές της ΕΕ και των κρατών 
μελών οι δημόσιες αρχές πρέπει να 
προβαίνουν σε επίσημους ελέγχους, 
συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων 
ελέγχων, και να απαιτούν, ανάλογα την 
περίπτωση, τη λήψη διορθωτικών μέτρων 
από τους φορείς εκμετάλλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιθεωρητές της ΕΕ θα βοηθούν τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να εξασφαλίζουν 
ακρίβεια και εναρμόνιση κατά την επιβολή του κανονισμού.

Τροπολογία 83
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να 
ελέγχουν κατά πόσον οι φορείς 
εκμετάλλευσης εκπληρούν τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Προς τον σκοπό αυτό, 
οι δημόσιες αρχές πρέπει να προβαίνουν σε 
επίσημους ελέγχους και να απαιτούν, 
ανάλογα την περίπτωση, τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων από τους φορείς 
εκμετάλλευσης.

(17) Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να 
ελέγχουν κατά πόσον οι φορείς 
εκμετάλλευσης εκπληρούν τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Προς τον σκοπό αυτό, 
οι δημόσιες αρχές πρέπει να προβαίνουν σε 
επίσημους ελέγχους, 
συμπεριλαμβανομένων τελωνειακών 
ελέγχων,  και να απαιτούν, ανάλογα την 
περίπτωση, τη λήψη διορθωτικών μέτρων 
από τους φορείς εκμετάλλευσης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο διασυνοριακός χαρακτήρας του προβλήματος πρέπει να υπογραμμιστεί. Από τώρα μπορούν 
να ληφθούν μέτρα για να διασφαλίζεται ότι παρανόμως υλοτομημένη ξυλεία δεν θα είναι 
δυνατόν να εισάγεται στην εσωτερική αγορά της Ένωσης.
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Τροπολογία 84
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να 
τηρούν μητρώα των ελέγχων και να θέτουν 
στη διάθεση του κοινού σύνοψη, σύμφωνα 
με την οδηγία 2003/4/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση 
του κοινού σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες.

(18) Οι επιθεωρητές της ΕΕ και οι 
αρμόδιες αρχές οφείλουν να τηρούν 
μητρώα των ελέγχων και να θέτουν στη 
διάθεση του κοινού σύνοψη, σύμφωνα με 
την οδηγία 2003/4/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση 
του κοινού σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιθεωρητές της ΕΕ θα βοηθούν τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να εξασφαλίζουν 
ακρίβεια και εναρμόνιση κατά την επιβολή του κανονισμού.

Τροπολογία 85
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Συνεκτιμώντας τον διεθνή χαρακτήρα 
της παράνομης υλοτομίας και του 
συναφούς εμπορίου, είναι σκόπιμη η 
συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών, 
καθώς και με τις διοικητικές αρχές τρίτων 
χωρών και/ή με την Επιτροπή.

(19) Συνεκτιμώντας τον διεθνή χαρακτήρα 
της παράνομης υλοτομίας και του 
συναφούς εμπορίου, είναι σκόπιμη η 
συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών, 
καθώς και με τις περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, τις οργανώσεις υπεράσπισης 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τις 
διοικητικές αρχές τρίτων χωρών και/ή με 
την Επιτροπή.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ικανοποιηθούν κατά τρόπο πειστικό οι απαιτήσεις του κανονισμού και αυτές 
των καλών πρακτικών είναι απαραίτητο ενδιαφερόμενες μη εμπορικού χαρακτήρα ΜΚΟ ( όπως 
οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) 
να συμμετέχουν στα προαναφερθέντα όργανα παρακολούθησης. Εκτός αυτού, υπάρχουν 
περισσότεροι ενδιαφερόμενοι εκτός από τους φορείς της αγοράς.

Τροπολογία 86
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Συνεκτιμώντας τον διεθνή χαρακτήρα 
της παράνομης υλοτομίας και του 
συναφούς εμπορίου, είναι σκόπιμη η 
συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών, 
καθώς και με τις διοικητικές αρχές τρίτων 
χωρών και/ή με την Επιτροπή.

(19) Συνεκτιμώντας τον διεθνή χαρακτήρα 
της παράνομης υλοτομίας και του 
συναφούς εμπορίου και της διανομής, 
είναι σκόπιμη η συνεργασία μεταξύ των 
αρμοδίων αρχών, καθώς και με τις 
διοικητικές αρχές τρίτων χωρών και/ή με 
την Επιτροπή.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Εκτός από την παράνομη υλοτομία και το συναφές εμπόριο πρέπει να αναφέρεται επίσης η 
διανομή ως σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα που συνδέει την υλοτόμηση με την παράνομη 
πώληση ξυλείας.

Τροπολογία 87
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να είναι σε θέση να 
προετοιμαστούν οι φορείς εκμετάλλευσης 
και οι αρμόδιες αρχές ώστε να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού, ο παρών 

διαγράφεται
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κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται 
δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το θέμα της ρύθμισης της παράνομης υλοτομίας συζητείται εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη να τεθεί η νομοθεσία σε ισχύ το συντομότερο δυνατό έτσι ώστε να μην 
υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις στην προστασία των απειλούμενων δασών.

Τροπολογία 88
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) Η ανάπτυξη στην αειφόρο 
δασοκομία αποτελεί μια συνεχή 
διαδικασία και, επομένως, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να αξιολογείται, να 
επικαιροποιείται και να τροποποιείται σε 
τακτική βάση σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα νέων ερευνών. Κατά 
συνέπεια, η Επιτροπή οφείλει να αναλύει 
σε τακτικά διαστήματα τα πλέον 
πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία έρευνας 
και ανάπτυξης και να υποβάλλει τα 
πορίσματα της ανάλυσής της και 
σχετικές τροπολογίες σε έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Για να παραμένει αποτελεσματικός και για να συνεχίσει να είναι συνεπής με την αειφόρο 
δασοκομία ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αξιολογείται και να επικαιροποιείται συνεχώς.  
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Τροπολογία 89
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς στα δασικά προϊόντα, η Επιτροπή 
θα πρέπει να αναλύει τις επιπτώσεις του 
παρόντος κανονισμού σε συνεχή βάση. 
Θα πρέπει να ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη 
οι συνέπειες του κανονισμού για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
λειτουργούν στην εσωτερική κοινοτική 
αγορά. Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει 
να προβαίνει, σε τακτικά διαστήματα, 
στην εκπόνηση και ανάλυση μελέτης 
επιπτώσεων του κανονισμού στην 
εσωτερική αγορά, με ειδική αναφορά στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εν συνεχεία, η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση της 
ανάλυσής της, τα συμπεράσματά της και 
προτάσεις για τη λήψη μέτρων.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Για να παραμένει αποτελεσματικός και για να συνεχίσει να είναι συνεπής με την αειφόρο 
δασοκομία ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αξιολογείται και να επικαιροποιείται συνεχώς.

Τροπολογία 90
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Δεδομένου ότι στόχος του παρόντος 
κανονισμού, δηλαδή η συμπλήρωση και 
στήριξη του υφιστάμενου πλαισίου 

(24) Δεδομένου ότι στόχος του παρόντος 
κανονισμού, δηλαδή η συμπλήρωση και 
στήριξη του υφιστάμενου πλαισίου 
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ασκούμενης πολιτικής και η πλαισίωση 
των προσπαθειών καταπολέμησης της 
παράνομης υλοτομίας και του συναφούς 
εμπορίου δεν μπορεί να επιτευχθεί 
ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και, 
επομένως, λόγω της κλίμακάς του, μπορεί 
να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό 
επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, μέτρα όπως ορίζεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή 
ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η εμβέλεια 
του παρόντος κανονισμού δεν υπερβαίνει 
αυτή που είναι αναγκαία προκειμένου να 
επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι,

ασκούμενης πολιτικής και η πλαισίωση 
των προσπαθειών καταπολέμησης της 
παράνομης υλοτομίας και του συναφούς 
εμπορίου και της διανομής δεν μπορεί να 
επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη 
μέλη και, επομένως, λόγω της κλίμακάς 
του, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε 
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να 
θεσπίσει, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, μέτρα όπως ορίζεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή 
ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η εμβέλεια 
του παρόντος κανονισμού δεν υπερβαίνει 
αυτή που είναι αναγκαία προκειμένου να 
επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι,

Or. pl

Αιτιολόγηση

Εκτός από την παράνομη υλοτομία και το συναφές εμπόριο πρέπει να αναφέρεται επίσης η 
διανομή ως σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα που συνδέει την υλοτόμηση με την παράνομη 
πώληση ξυλείας.

Τροπολογία 91
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 , Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντικείμενο Αντικείμενο και στόχος

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός αυτός δεν αποτελεί  αυτοτελές και μεμονωμένο έγγραφο·  αποβλέπει στην 
προστασία του παρθένου δάσους, της βιοποικιλότητας, του περιβάλλοντος και του θεμιτού 
εμπορίου και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Στις διάφορες οδηγίες της η ΕΕ έχει 
αναλάβει τη δέσμευση να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολιτιστική κληρονομιά, 
τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου, να καταπολεμά τη 



PE418.388 38/117 AM\764461EL.doc

EL

φτώχεια και να ασχολείται με το πρόβλημα του Τρίτου Κόσμου. Η δέσμευση αυτή πρέπει, ως εκ 
τούτου, να αντανακλάται με συνέπεια και να αναφέρεται ρητά στην νομοθεσία της..

Τροπολογία 92
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντικείμενο Αντικείμενο και στόχοι
Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης 
που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης 
που διαθέτουν ή καθιστούν διαθέσιμη 
στην αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας.
Οι φορείς εκμετάλλευσης εξασφαλίζουν 
ότι μόνο νομίμως υλοτομημένη ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας καθίστανται διαθέσιμα 
στην αγορά.
Οι φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν 
ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά 
χρησιμοποιούν ένα σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας.
Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού τα κράτη μέλη θα θεωρήσουν 
ως παραβίαση της εφαρμοζόμενης 
νομοθεσίας τη διάθεση και την πώληση 
στην αγορά ξυλείας και προϊόντων 
ξυλείας που με πρόθεση, απερισκεψία ή 
ως αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας έχουν 
υλοτομηθεί, πωληθεί, υπήρξαν 
αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής ή 
έχουν τύχει επεξεργασίας κατά παράβαση
των εφαρμοζομένων διατάξεων.
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
αποσκοπούν:
a) στη στήριξη και την ενθάρρυνση της 
εφαρμογής βιώσιμης διαχείρισης των 
δασών, καθώς και στη δημιουργία 
ισχυρών αποτρεπτικών στοιχείων για την 
παράνομη υλοτομία ξυλείας και
προϊόντων ξυλείας·
β) στη συμβολή στην εφαρμογή της 
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ισχύουσας νομοθεσίας, υφισταμένων και 
σχεδιασθέντων διεθνών προτύπων και 
διεθνών δεσμεύσεων, αρχών και 
συστάσεων, περιλαμβανομένων εκείνων 
σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής, τη μείωση της απώλειας 
βιοποικιλότητας, ανακούφιση της 
φτώχειας, τη μείωση της ερημοποίησης 
και την προστασία των δικαιωμάτων των 
αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών 
και εξαρτώμενων από το δάσος 
κοινοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία προστίθεται κείμενο που περιλαμβάνεται στην αναθεωρημένη 
νομοθετική πράξη Lacey των ΗΠΑ. Αναφέρεται επίσης ότι οι διατάξεις του κανονισμού 
αποσκοπούν στη στήριξη της εφαρμογής μιας βιώσιμης διαχείρισης των δασών και στη 
συμβολή στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και αρχών σχετικά με την ανακούφιση από 
τη μεταβολή του κλίματος, τη βιοποικιλότητα, τη φτώχεια, την απερήμωση και τα δικαιώματα 
των αυτόχθονων πληθυσμών.

Τροπολογία 93
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης 
που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας.

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης 
που διαθέτουν ή καθιστούν διαθέσιμη 
στην αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας.
Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν 
ότι μόνον νομίμως υλοτομημένη ξυλεία 
και προϊόντα ξυλείας καθίστανται 
διαθέσιμα στην αγορά.
Οι φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν 
ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά 
χρησιμοποιούν ένα σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας.
2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
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εξής αρχές:
(a) ότι θα αναλαμβάνεται προληπτική 
δράση·
(β) ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται 
στον παρόντα κανονισμό θα συμβάλουν 
στη βιώσιμη ανάπτυξη·
(γ) ότι η ξυλεία θα υλοτομείται νομίμως·  
(δ) ότι όλοι οι παράγοντες στο κύκλωμα 
εφοδιασμού θα επιμερίζονται την ευθύνη 
εξάλειψης του κινδύνου που προέρχεται 
από ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο 
έχει κατασκευασθεί από παρανόμως 
υλοτομημένη ξυλεία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 2·
3. Ο στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι να σταματήσει το εμπόριο 
παρανόμως υλοτομημένης ξυλείας και 
προϊόντων τέτοιας ξυλείας στην ΕΕ και 
να συμβάλει στον τερματισμό της 
αποψίλωσης, της υποβάθμισης των 
δασών, των σχετικών εκπομπών άνθρακα 
και της απώλειας βιοποικιλότητας σε 
παγκόσμιο επίπεδο, ενθαρρύνοντας 
συγχρόνως τη βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανθρώπινη 
ανάπτυξη και τον σεβασμό για τους 
αυτόχθονες πληθυσμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του κανονισμού πρέπει να καθοριστεί ευρύτερα στο πλαίσιο του άρθρου 1, σύμφωνα 
με τις δεσμεύσεις της ΕΕ να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παράνομης υλοτόμησης και να 
συμβάλει στον ευρύτερο στόχο της βιώσιμης διαχείρισης των δασών.

Τροπολογία 94
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης 
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που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας. 

που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας με στόχο την προστασία 
και τη διατήρηση του παρθένου δάσους 
και των δασικών εκτάσεων, με απώτερο 
σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 
και του οικοσυστήματος, την προστασία 
του κλίματος, την προστασία των 
αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών 
κοινοτήτων που, για την επιβίωσή τους 
εξαρτώνται από το δάσος, και τη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων τους  
Οι φορείς εκμετάλλευσης εξασφαλίζουν 
ότι μόνο νόμιμα υλοτομημένη ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας καθίστανται διαθέσιμα 
στην αγορά. 
Οι φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν 
ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά 
χρησιμοποιούν ένα σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας. 
Ο προμηθευτής και ο αγοραστής ξυλείας 
και προϊόντων ξυλείας είναι αμφότεροι 
υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση των 
προϊόντων που προσφέρουν ή αγοράζουν 
προς τις απαιτήσεις του παρόντα 
κανονισμού.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός αυτός δεν αποτελεί  αυτοτελές και μεμονωμένο έγγραφο·  αποβλέπει στην 
προστασία του παρθένου δάσους, της βιοποικιλότητας, του περιβάλλοντος και του θεμιτού 
εμπορίου και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Στις διάφορες οδηγίες της η ΕΕ έχει 
αναλάβει τη δέσμευση να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολιτιστική κληρονομιά, 
τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου, να καταπολεμά τη 
φτώχεια και να ασχολείται με το πρόβλημα του Τρίτου Κόσμου. Η δέσμευση αυτή πρέπει, ως εκ 
τούτου, να αντανακλάται με συνέπεια και να αναφέρεται ρητά στην νομοθεσία της.
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Τροπολογία 95
Riitta Myller, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης 
που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας.

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης 
που διαθέτουν ή καθιστούν διαθέσιμη 
στην αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας.
2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
εξής αρχές:
(a) ότι θα αναλαμβάνεται προληπτική 
δράση·
(β) ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται 
στον παρόντα κανονισμό θα συμβάλουν 
στη βιώσιμη ανάπτυξη·
(γ) ότι η ξυλεία θα υλοτομείται νομίμως·
(δ) ότι όλοι οι παράγοντες στο κύκλωμα 
εφοδιασμού θα επιμερίζονται την ευθύνη
εξάλειψης του κινδύνου που προέρχεται 
από ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο 
έχει κατασκευασθεί από παρανόμως 
υλοτομημένη ξυλεία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 2·

Or. en

Τροπολογία 96
Samuli Pohjamo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης 
που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης 
που αγοράζουν στην αγορά ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να καταστεί ο κανονισμός αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος από πλευράς κόστους 
προτείνεται να επιβαρυνθεί με την υποχρέωση επιμέλειας ο φορέας εκμετάλλευσης που 
αγοράζει πρώτος ξυλεία και προϊόντα ξυλείας. Η αλλαγή αυτού του ορισμού θα περιορίσει τον 
αριθμό των φορέων εκμετάλλευσης που θα πρέπει να θεσπίσουν υποχρέωση επιμέλειας από 16 
περίπου εκατομμύρια ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων σε 50.000, κατ' εκτίμηση, αγοραστές. Οι 
αγοραστές δραστηριοποιούνται στις αγορές σε κανονική βάση και η πλειοψηφία τους διαθέτει 
ήδη συστήματα που μπορούν να εξασφαλίσουν αυτή την επιμέλεια.

Τροπολογία 97
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ως «ξυλεία και προϊόντα ξυλείας» 
νοούνται η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας 
που καθορίζονται στο παράρτημα, 
εξαιρέσει της ξυλείας και των προϊόντων 
ξυλείας που υπόκεινται στα υποχρεωτικά 
κριτήρια αειφορίας που θεσπίζονται από 
την οδηγία (ΕΚ) αριθ. XX/XX·

α) ως «ξυλεία και προϊόντα ξυλείας» 
νοούνται η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας 
που καθορίζονται στο παράρτημα· 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός προϊόντων που δεν χρειάζεται να ανταποκρίνονται στους όρους νομιμότητας 
και/ή αειφορίας είναι λανθασμένος και υπονομεύει το στόχο της οδηγίας.

Τροπολογία 98
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ως «ξυλεία και προϊόντα ξυλείας» 
νοούνται η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας 

(α) ως «ξυλεία και προϊόντα ξυλείας» 
νοούνται η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας 
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που καθορίζονται στο παράρτημα, 
εξαιρέσει της ξυλείας και των προϊόντων 
ξυλείας που υπόκεινται στα υποχρεωτικά 
κριτήρια αειφορίας που θεσπίζονται από 
την οδηγία (ΕΚ) αριθ. XX/XX·

που καθορίζονται στο παράρτημα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όλη η ξυλεία και όλα τα προϊόντα ξυλείας, ασχέτως από την τελική τους χρήση, πρέπει να 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 99
Samuli Pohjamo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ως «ξυλεία και προϊόντα ξυλείας» 
νοούνται η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας 
που καθορίζονται στο παράρτημα, 
εξαιρέσει της ξυλείας και των προϊόντων 
ξυλείας που υπόκεινται στα υποχρεωτικά 
κριτήρια αειφορίας που θεσπίζονται από 
την οδηγία (ΕΚ) αριθ. XX/XX·

(α) ως «ξυλεία και προϊόντα ξυλείας» 
νοούνται η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας 
που καθορίζονται στο παράρτημα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει τώρα να υπάρξει αποκλεισμός προϊόντων που καλύπτονται από άλλους κανονισμούς 
επειδή αυτό θα δημιουργήσει κενά και αβεβαιότητα μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 100
Riitta Myller, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ως «ξυλεία και προϊόντα ξυλείας» (α) ως «ξυλεία και προϊόντα ξυλείας» 
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νοούνται η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας 
που καθορίζονται στο παράρτημα, 
εξαιρέσει της ξυλείας και των προϊόντων 
ξυλείας που υπόκεινται στα υποχρεωτικά 
κριτήρια αειφορίας που θεσπίζονται από 
την οδηγία (ΕΚ) αριθ. XX/XX·

νοούνται η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας 
που καθορίζονται στο παράρτημα χωρίς 
εξαίρεση· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός πρέπει να καλύψει όλα τα προϊόντα που θα μπορούσαν να περιέχουν 
παρανόμως υλοτομημένη ξυλεία.

Τροπολογία 101
Samuli Pohjamo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ως «διάθεση στην αγορά» νοείται η για 
πρώτη φορά οιαδήποτε προμήθεια ξυλείας 
και προϊόντων ξυλείας στην κοινοτική 
αγορά προς διανομή ή χρήση στο πλαίσιο 
επί πληρωμή ή δωρεάν εμπορικής
δραστηριότητας·

(β) ως «αγορά» νοείται η για πρώτη φορά 
οιαδήποτε αγορά ξυλείας και προϊόντων 
ξυλείας με σκοπό την πώληση, την 
επεξεργασία ή τη χρήση στην κοινοτική 
αγορά στο πλαίσιο επί πληρωμή ή δωρεάν 
εμπορικής δραστηριότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί ο κανονισμός αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος από πλευράς κόστους 
προτείνεται να επιβαρυνθεί με την υποχρέωση επιμέλειας ο φορέας εκμετάλλευσης που 
αγοράζει πρώτος ξυλεία και προϊόντα ξυλείας. Η αλλαγή αυτού του ορισμού θα περιορίσει τον 
αριθμό των φορέων εκμετάλλευσης που θα πρέπει να θεσπίσουν υποχρέωση επιμέλειας από 16 
περίπου εκατομμύρια ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων σε 50.000, κατ' εκτίμηση, αγοραστές.
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Τροπολογία 102
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ως «διάθεση στην αγορά» νοείται η για 
πρώτη φορά οιαδήποτε προμήθεια ξυλείας 
και προϊόντων ξυλείας στην κοινοτική 
αγορά προς διανομή ή χρήση στο πλαίσιο 
επί πληρωμή ή δωρεάν εμπορικής 
δραστηριότητας·

(β) ως «διάθεση στην αγορά» νοείται η για 
πρώτη φορά οιαδήποτε προμήθεια ξυλείας 
και προϊόντων ξυλείας στην κοινοτική 
αγορά προς διανομή ή χρήση στο πλαίσιο 
επί πληρωμή ή δωρεάν εμπορικής 
δραστηριότητας· η μεταγενέστερη 
μεταποίηση και διανομή ξυλείας δεν 
αποτελούν "διάθεση στην αγορά"·

Or. en

Αιτιολόγηση

Από τη στιγμή που η ξυλεία διατίθεται στην αγορά, συνοδευόμενη από επαρκείς εγγυήσεις ότι 
έχει μειωθεί όσο είναι δυνατόν ο κίνδυνος παράνομης εκμετάλλευσης, δεν είναι πλέον 
απαραίτητο να ζητούνται επιπλέον εγγυήσεις εκ των προτέρων.

Τροπολογία 103
Samuli Pohjamo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ως «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
διαθέτει στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα 
ξυλείας·

(γ) ως «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
αγοράζει στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα 
ξυλείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί ο κανονισμός αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος από πλευράς κόστους 
προτείνεται να επιβαρυνθεί με την υποχρέωση επιμέλειας ο φορέας εκμετάλλευσης που 
αγοράζει πρώτος ξυλεία και προϊόντα ξυλείας. Η αλλαγή αυτού του ορισμού θα περιορίσει τον 
αριθμό των φορέων εκμετάλλευσης που θα πρέπει να θεσπίσουν υποχρέωση επιμέλειας από 16 
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περίπου εκατομμύρια ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων σε 50.000, κατ' εκτίμηση, αγοραστές.

Τροπολογία 104
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ως «νόμιμα υλοτομημένη» νοείται η 
ξυλεία που υλοτομήθηκε σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία στην χώρα 
υλοτόμησης· 

(δ) ως «νόμιμα υλοτομημένη» νοείται η 
ξυλεία που υλοτομήθηκε σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία στην χώρα 
υλοτόμησης, στο μέτρο που η χώρα αυτή, 
στη νομοθεσία της στον τομέα της 
υλοτόμησης και του εμπορίου ξυλείας και 
προϊόντων ξυλείας, έχει προβλέψει επίσης 
τη βιώσιμη διατήρηση και διαχείριση του 
δάσους, την προστασία των αυτοχθόνων 
πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων 
που, για την επιβίωσή τους, εξαρτώνται 
από το δάσος, την προστασία των 
περιοχών όπου διαμένουν και τη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων τους

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η ελλιπής νομοθεσία στον τομέα της υλοτόμησης σε μια χώρα παραγωγής ξυλείας δεν μπορεί 
να έχει ως συνέπεια ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας που προέρχονται από ανεύθυνη υλοτόμηση να 
καταλήγουν στην αγορά της ΕΕ, ούτε πρέπει οι χώρες εκείνες κατ' αυτόν τον τρόπο να είναι σε 
θέση να ανταγωνίζονται κατά τρόπο αθέμιτο με χώρες παραγωγής ξυλείας οι οποίες τηρούν όλα 
τα πρότυπα προστασίας του πληθυσμού και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 105
Riitta Myller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο δα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) ως "κίνδυνος" νοείται η πιθανότητα 
να συμβεί ένα γεγονός που να συνδέεται 
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με την ξυλεία ή την ξυλεία σε προϊόντα 
που εισάγονται ή εξάγονται από την 
επικράτεια της Κοινότητας και το οποίο 
παρεμποδίζει την ορθή εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως είναι διατυπωμένη η πρόταση δεν προσδιορίζει πώς νοείται ένας κίνδυνος που θα 
απαιτούσε εκτίμησή του. Η κατάλληλη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα είναι δύσκολη αν 
ο κίνδυνος δεν μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια.

Τροπολογία 106
Riitta Myller, Anders Wijkman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο δβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) ως "υψηλός κίνδυνος" νοείται μια 
κατάσταση όπου χρειάζονται επιπλέον 
υποχρεώσεις επιμέλειας εξαιτίας των 
ακόλουθων παραγόντων υψηλού 
κινδύνου:
1) το προϊόν της ξυλείας,
2) η πηγή της ξυλείας: προϋποτίθεται ότι 
υπάρχει υψηλός κίνδυνος όταν υπάρχουν 
συνεπείς και αξιόπιστες πληροφορίες 
σχετικά με σημαντικές παραλείψεις της 
διαχείρισης των δασών στην αντίστοιχη 
χώρα καταγωγής, με συνέπεια να 
επιτρέπονται εξαγωγές παράνομης 
ξυλείας από την εν λόγω χώρα,
3) η πολυπλοκότητα του κυκλώματος 
εφοδιασμού ενός προϊόντος: όταν το 
κύκλωμα εφοδιασμού είναι 
πολυπλοκότερο υποτίθεται ότι υπάρχει 
υψηλότερος κίνδυνος παράνομου 
περιεχομένου στο προϊόν.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να κάνει διάκριση μεταξύ υψηλού και χαμηλού κινδύνου ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι δεν επιβαρύνονται πέραν του απολύτως αναγκαίου οι φορείς εκμετάλλευσης 
που χρησιμοποιούν ξυλεία, σε περίπτωση που είναι μικρή η πιθανότητα η ξυλεία αυτή να είναι 
παράνομη. Ο ορισμός του "υψηλού κινδύνου" θα πρέπει να βοηθήσει φορείς εκμετάλλευσης και 
αρχές να ταυτοποιούν ορισμένες χώρες ή προμηθευτές που είναι φορείς ενός ιδιαιτέρως υψηλού 
κινδύνου παράνομης προσφοράς ξυλείας.

Τροπολογία 107
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) ως «διαχείριση κινδύνου» νοείται σειρά 
μέτρων και διαδικασιών που 
εφαρμόζονται από τους φορείς 
εκμετάλλευσης ούτως ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διάθεσης 
παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και 
προϊόντων ξυλείας στην αγορά·

(ε) ως «διαχείριση κινδύνου» νοείται ο 
συστηματικός εντοπισμός του κινδύνου 
και η εφαρμογή όλων των αναγκαίων 
μέτρων για τον περιορισμό της έκθεσης 
στον κίνδυνο. Στα εν λόγω μέτρα 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως η 
συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, 
ανάλυση και εκτίμηση του κινδύνου, 
περιγραφή και ανάληψη δράσης, τακτική 
παρακολούθηση και επανεξέταση της 
διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της, 
με βάση διεθνείς, κοινοτικές ή εθνικές 
πηγές ή στρατηγικές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος 
πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, θέτει ένα 
σαφέστερο πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου, παρέχοντας στους φορείς εκμετάλλευσης γενικές 
κατευθύνσεις σχετικά με τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου όσον αφορά τη διάθεση παράνομης ξυλείας στο κύκλωμα εφοδιασμού.
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Τροπολογία 108
Riitta Myller, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) ως «διαχείριση κινδύνου» νοείται σειρά 
μέτρων και διαδικασιών που 
εφαρμόζονται από τους φορείς 
εκμετάλλευσης ούτως ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διάθεσης 
παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και 
προϊόντων ξυλείας στην αγορά·

(ε) ως «διαχείριση κινδύνου» νοείται ο 
συστηματικός εντοπισμός του κινδύνου 
και η εφαρμογή όλων των αναγκαίων 
μέτρων για τον περιορισμό της έκθεσης 
στον κίνδυνο. Στα εν λόγω μέτρα 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως η 
συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, 
ανάλυση και εκτίμηση του κινδύνου, 
περιγραφή και ανάληψη δράσης, τακτική 
παρακολούθηση και επανεξέταση της 
διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της, 
με βάση διεθνείς, κοινοτικές ή εθνικές 
πηγές ή στρατηγικές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της διαχείρισης του κινδύνου που εμπεριέχεται στην παρούσα νομοθετική πρόταση 
δεν παρέχει καμία ένδειξη για τις δραστηριότητες που ένας φορέας εκμετάλλευσης θα μπορούσε 
να αναλάβει για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο παράνομης ξυλείας στο κύκλωμα εφοδιασμού. 
Ωστόσο, για να έχει ο φορέας εκμετάλλευσης ξεκάθαρη εικόνα για τις δραστηριότητές του, και 
να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος χρειάζονται σαφείς γενικές κατευθύνσεις. Ο κανονισμός ΕΚ 
1005/2008 για την παράνομη αλιεία περιέχει επακριβή διατύπωση του ορισμού της διαχείρισης 
του κινδύνου.

Τροπολογία 109
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «διαχείριση κινδύνου» νοείται σειρά 
μέτρων και διαδικασιών που εφαρμόζονται 
από τους φορείς εκμετάλλευσης ούτως 
ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 

e) ως «διαχείριση κινδύνου» νοείται σειρά 
μέτρων και διαδικασιών που εφαρμόζονται 
από τους φορείς εκμετάλλευσης ούτως 
ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος διάθεσης 
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διάθεσης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας 
και προϊόντων ξυλείας στην αγορά· 

παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και 
προϊόντων ξυλείας στην αγορά· 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της οδηγίας δεν είναι μόνο να ελαχιστοποιείται η παρανόμως και ανεύθυνα 
υλοτομημένη ξυλεία, αλλά να αποκλείεται από τηνευρωπαϊκή αγορά. Η έννοια 
"ελαχιστοποιείται" είναι πολύ ελαστική και ασαφής και επιδέχεται διάφορες ερμηνείες

Τροπολογία 110
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) ως «κείμενη νομοθεσία» νοείται η 
νομοθεσία της χώρας υλοτόμησης η οποία 
ρυθμίζει τη διαχείριση και τη διατήρηση 
των δασών όπως και την υλοτόμηση, 
καθώς και η νομοθεσία για την εμπορία 
ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που 
σχετίζονται με τη διαχείριση και 
διατήρηση των δασών και την υλοτομία·

(f) ως «κείμενη νομοθεσία» νοείται η 
εθνική, περιφερειακή ή διεθνής 
νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει τη διαχείριση 
και τη διατήρηση των δασών , και αφορά 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη 
βιώσιμη διαχείριση των δασών, τα 
δικαιώματα χρήσεως των φυσικών 
πόρων και την ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται επίσης οι 
διατάξεις που διέπουν το εμπόριο, τα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας, την προστασία 
των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων 
πληθυσμών και/ή των τοπικών 
κοινοτήτων που, για την επιβίωσή τους, 
εξαρτώνται από το δάσος, την προστασία 
και αναγνώριση των περιοχών διαβίωσής 
τους, την εργατική νομοθεσία, τη 
νομοθεσία στον τομέα της κοινωνικής 
αρωγής, την φορολογία, τους 
εισαγωγικούς και εξαγωγικούς δασμούς,  
δικαιώματα δημιουργού και δασμούς που 
σχετίζονται με την εσοδεία, τη μεταφορά 
και την εμπορία

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει μόνο να ισχύουν οι απαιτήσεις που θέτει η χώρα παραγωγής ξυλείας, αλλά και οι 
απαιτήσεις των χωρών εισαγωγέων. Εκτός από την προστασία του παρθένου δάσους, των 
δασικών εκτάσεων, της βιοποικιλότητας, του οικοσυστήματος, του περιβάλλοντος και του
θεμιτού εμπορίου και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, η ΕΕ, στις διάφορες οδηγίες 
της, έχει αναλάβει υποχρεώσεις ως προς την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της υπαίθρου και  την καταπολέμηση της φτώχειας Η δέσμευση αυτή πρέπει, ως εκ 
τούτου, να αντανακλάται με συνέπεια και να αναφέρεται ρητά στην νομοθεσία της.

Τροπολογία 111
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) ως «κείμενη νομοθεσία» νοείται η 
νομοθεσία της χώρας υλοτόμησης η οποία 
ρυθμίζει τη διαχείριση και τη διατήρηση
των δασών όπως και την υλοτόμηση, 
καθώς και η νομοθεσία για την εμπορία 
ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που 
σχετίζονται με τη διαχείριση και 
διατήρηση των δασών και την υλοτομία·

(f) ως «κείμενη νομοθεσία» νοείται η 
νομοθεσία της χώρας υλοτόμησης η οποία 
ρυθμίζει τη διαχείριση και την προστασία
των δασών όπως και την υλοτόμηση, 
καθώς και η νομοθεσία για την εμπορία 
ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που 
σχετίζονται με τη διαχείριση και 
προστασία των δασών και την υλοτομία·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονίζονται η προστασία και η διαχείριση των δασών, μάλλον απ΄ ό, τι η διατήρηση, η 
οποία αποδίδει δυσανάλογη σημασία στην λειτουργία του δάσους ως αποθέματος 
βιοποικιλότητας. Επιπλέον, ο όρος "προστασία" συμβαδίζει με τις υποχρεώσεις που η Επιτροπή 
έχει αναλάβει στο πλαίσιο των υπουργικών διασκέψεων με θέμα την Προστασία των δασών 
στην Ευρώπη.
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Τροπολογία 112
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ως «οργανισμός παρακολούθησης» 
νοείται νομική οντότητα ή ένωση ή 
ομοσπονδία που βασίζεται στην απόκτηση 
της ιδιότητας του μέλους και η οποία 
διαθέτει τη νομική ικανότητα να 
παρακολουθεί και να διασφαλίζει την 
εφαρμογή συστημάτων υποχρέωσης 
επιμέλειας από τους φορείς εκμετάλλευσης 
οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ως προς την 
εφαρμογή τέτοιων συστημάτων.

η) ως «οργανισμός παρακολούθησης» 
νοείται νομική οντότητα ή ένωση ή 
ομοσπονδία που βασίζεται στην απόκτηση 
της ιδιότητας του μέλους και η οποία 
διαθέτει τη νομική ικανότητα να 
παρακολουθεί και να διασφαλίζει την 
εφαρμογή συστημάτων υποχρέωσης 
επιμέλειας από τους φορείς εκμετάλλευσης 
οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ως προς την 
εφαρμογή τέτοιων συστημάτων.
Ο οργανισμός παρακολούθησης πρέπει να 
διαθέτει την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη 
και να είναι ανεξάρτητος
Η διοίκηση του οργανισμού 
παρακολούθησης και οι δραστηριότητές 
της στην πράξη πρέπει να επιδέχονται 
έλεγχο 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Διαφάνεια.

Τροπολογία 113
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) ως «οργανισμός παρακολούθησης» 
νοείται νομική οντότητα ή ένωση ή 
ομοσπονδία που βασίζεται στην απόκτηση 
της ιδιότητας του μέλους και η οποία 
διαθέτει τη νομική ικανότητα να 
παρακολουθεί και να διασφαλίζει την 

(η) ως «οργανισμός παρακολούθησης» 
νοείται νομική οντότητα ή ένωση που 
βασίζεται στην απόκτηση της ιδιότητας 
του μέλους και η οποία διαθέτει τη δέουσα 
εμπειρογνωμοσύνη, έχει επιδείξει νομική 
και οικονομική ανεξαρτησία από τους 
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εφαρμογή συστημάτων υποχρέωσης 
επιμέλειας από τους φορείς εκμετάλλευσης 
οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ως προς την 
εφαρμογή τέτοιων συστημάτων.

φορείς εκμετάλλευσης που πιστοποιεί, και 
διαθέτει τη νομική ικανότητα να 
παρακολουθεί και να διασφαλίζει την 
εφαρμογή συστημάτων υποχρέωσης 
επιμέλειας από τους φορείς εκμετάλλευσης 
οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ως προς την 
εφαρμογή τέτοιων συστημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανισμοί παρακολούθησης πρέπει να είναι αξιόπιστοι και ανεξάρτητοι προκειμένου να 
εφαρμόζουν αποτελεσματικά τα συστήματα υποχρέωσης επιμέλειας.

Τροπολογία 114
Samuli Pohjamo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) ως «οργανισμός παρακολούθησης» 
νοείται νομική οντότητα ή ένωση ή 
ομοσπονδία που βασίζεται στην απόκτηση 
της ιδιότητας του μέλους και η οποία 
διαθέτει τη νομική ικανότητα να 
παρακολουθεί και να διασφαλίζει την 
εφαρμογή συστημάτων υποχρέωσης 
επιμέλειας από τους φορείς εκμετάλλευσης 
οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ως προς την 
εφαρμογή τέτοιων συστημάτων.

(η) ως «οργανισμός παρακολούθησης» 
νοείται νομική οντότητα ή ένωση ή 
ομοσπονδία που βασίζεται στην απόκτηση 
της ιδιότητας του μέλους και η οποία 
διαθέτει τη νομική ικανότητα και τη 
δέουσα εμπειρογνωμοσύνη να 
παρακολουθεί και να διασφαλίζει την 
εφαρμογή συστημάτων υποχρέωσης 
επιμέλειας από τους φορείς εκμετάλλευσης 
οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ως προς την 
εφαρμογή τέτοιων συστημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο οργανισμός παρακολούθησης πρέπει να δείχνει ότι διαθέτει ικανοποιητικό επίπεδο 
εμπειρογνωμοσύνης.
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Τροπολογία 115
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Article 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) ως «οργανισμός παρακολούθησης» 
νοείται νομική οντότητα ή ένωση ή 
ομοσπονδία που βασίζεται στην απόκτηση 
της ιδιότητας του μέλους και η οποία 
διαθέτει τη νομική ικανότητα να 
παρακολουθεί και να διασφαλίζει την 
εφαρμογή συστημάτων υποχρέωσης 
επιμέλειας από τους φορείς εκμετάλλευσης 
οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ως προς την 
εφαρμογή τέτοιων συστημάτων.

(η) ως «οργανισμός παρακολούθησης» 
νοείται νομική οντότητα ή ένωση ή 
ομοσπονδία που βασίζεται στην απόκτηση 
της ιδιότητας του μέλους και η οποία 
διαθέτει τη νομική ικανότητα και την 
εμπειρογνωμοσύνη να παρακολουθεί και 
να διασφαλίζει την εφαρμογή συστημάτων 
υποχρέωσης επιμέλειας από τους φορείς 
εκμετάλλευσης οι οποίοι έχουν 
πιστοποιηθεί ως προς την εφαρμογή 
τέτοιων συστημάτων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις οικονομικών φορέων εκμετάλλευσης έχουν οπωσδήποτε αποκτήσει τεχνογνωσία 
και εμπειρογνωμοσύνη. Θα πρέπει να τους επιτρέπεται να θέτουν στη διάθεση των μελών τους 
συστήματα υποχρέωσης επιμέλειας.

Τροπολογία 116
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - σημείο i a (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ia) ως αειφόρος διαχείριση δασών 
νοείται:
Η μεταχείριση και η χρήση δασών και 
περιοχών με δάση με τρόπο που να 
διατηρείται η βιοποικιλότητά τους, η 
παραγωγικότητα, η αναπαραγωγική τους 
ικανότητα, η ζωτικότητα και η 
δυνατότητα να εκπληρούν, τώρα και στο 
μέλλον, σχετικούς οικολογικούς, 
οικονομικούς και κοινωνικούς σκοπούς, 
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σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, 
χωρίς να προκαλούν καμία ζημία σε άλλα 
οικοσυστήματα. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ορισμός σύμφωνα με το ψήφισμα H1 της διαδικασίας MCPFE. Αυτός ο ορισμός τυγχάνει της 
ευρύτερης δυνατής συναίνεσης και είναι, σε γενικές γραμμές, ο πλέον αποδεκτός.

Τροπολογία 117
Anders Wijkman, Péter Olajos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2a
Ανάπτυξη απαιτήσεων αειφορίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, ή το Συμβούλιο, κατά 
περίπτωση, εγκρίνουν κοινοτικό πρότυπο 
για όλη την ξυλεία και τα προϊόντα 
ξυλείας που προέρχονται από φυσικά 
δάση με σκοπό την επίτευξη των 
απαιτήσεων της υψηλότερης δυνατής 
αειφορίας.
Αυτά τα μέτρα θα εγκρίνονται κατόπιν 
προτάσεων που υποβάλλει η Επιτροπή 
εντός τριών ετών μετά τη θέση σε ισχύ 
του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με 
τις διαδικασίες που καθορίζονται στη 
Συνθήκη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Μακροπροθέσμως, η νομοθεσία δεν θα πρέπει να διασφαλίζει μόνο τη νομιμότητα αλλά και την 
αειφορία της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Η 
νομιμότητα θα πρέπει να θεωρείται ως πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε τελευταία 
ανάλυση, η δασική πολιτική της ΕΕ πρέπει να συμφωνεί με μια προορατική υποστήριξη των 
στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.
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Τροπολογία 118
Caroline Lucas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να 
τηρούν την υποχρέωση επιμέλειας ώστε 
να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διάθεσης 
στην αγορά παράνομα υλοτομημένης 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. Προς τον 
σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιούν πλαίσιο 
διαδικασιών και μέτρων, καλούμενων εν 
προκειμένω «σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας».

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν 
ότι διαθέτουν ή καθιστούν διαθέσιμη 
στην αγορά νομίμως υλοτομημένη ξυλεία 
και προϊόντα ξυλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Clarification - replaces Τροπολογία 20 in original Report, which the Rapporteur withdraws to 
avoid possible misinterpretation that the requirement to exercise due diligence (as opposed to 
implement a due diligence system) applies only to operators place timber and timber products 
on the market. All operators must exercise general diligence (if not put in place a system) in 
order to fulfil the general obligations of Article 1 (first subparagraph) - namely to ensure that 
only legally harvested timber and timber products are made available on the market. Article 
3(1) is superfluous since Article 3(2) (as amended) clearly sets out the requirements of 
operators who place timber and timber products on the market, and Article 3(2a)(new) sets 
out those of operators who make timber and timber products available.

Τροπολογία 119
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να 
τηρούν την υποχρέωση επιμέλειας ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διάθεσης 
στην αγορά παράνομα υλοτομημένης 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. Προς τον 

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να 
τηρούν την υποχρέωση επιμέλειας, για να 
μπορούν να διασφαλίζουν ότι δεν 
διατίθενται στην αγορά παρανόμως 
υλοτομημένη ξυλεία και προϊόντα 
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σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιούν πλαίσιο 
διαδικασιών και μέτρων, καλούμενων εν 
προκειμένω «σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας».

ξυλείας. Προς τον σκοπό αυτό, θα 
χρησιμοποιούν πλαίσιο διαδικασιών και 
μέτρων, καλούμενων εν προκειμένω 
«σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας».

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της οδηγίας δεν είναι μόνο να ελαχιστοποιείται η παρανόμως και ανεύθυνα 
υλοτομημένη ξυλεία, αλλά να αποκλείεται από την ευρωπαϊκή αγορά. Η έννοια 
"ελαχιστοποιείται" είναι πολύ ελαστική και ασαφής και επιδέχεται διάφορες ερμηνείες. Φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να είναι σε θέση να εγγυώνται και να αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα τους 
έχουν παραχθεί με νόμιμους και υπεύθυνους τρόπους.

Τροπολογία 120
Samuli Pohjamo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να 
τηρούν την υποχρέωση επιμέλειας ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διάθεσης
στην αγορά παράνομα υλοτομημένης 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. Προς τον 
σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιούν πλαίσιο 
διαδικασιών και μέτρων, καλούμενων εν 
προκειμένω «σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας».

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να 
τηρούν την υποχρέωση επιμέλειας ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αγοράς στην 
αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας 
και προϊόντων ξυλείας. Προς τον σκοπό 
αυτό, θα χρησιμοποιούν πλαίσιο 
διαδικασιών και μέτρων, καλούμενων εν 
προκειμένω «σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας».

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί ο κανονισμός αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος από πλευράς κόστους 
προτείνεται να επιβαρυνθεί με την υποχρέωση επιμέλειας ο φορέας εκμετάλλευσης που 
αγοράζει πρώτος ξυλεία και προϊόντα ξυλείας. Η αλλαγή αυτού του ορισμού θα περιορίσει τον
αριθμό των φορέων εκμετάλλευσης που θα πρέπει να θεσπίσουν υποχρέωση επιμέλειας από 16 
περίπου εκατομμύρια ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων σε 50.000, κατ' εκτίμηση, αγοραστές. Οι 
αγοραστές δραστηριοποιούνται στις αγορές σε κανονική βάση και η πλειοψηφία τους διαθέτει 
ήδη συστήματα που μπορούν να εξασφαλίσουν αυτή την επιμέλεια.
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Τροπολογία 121
Riitta Myller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης θεσπίζουν 
κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας το οποίο περιέχει τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 ή χρησιμοποιούν κατάλληλο σύστημα 
υποχρέωσης επιμέλειας αναγνωρισμένου 
οργανισμού παρακολούθησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι 
διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
στην αγορά θεσπίζουν κατάλληλο 
σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας το οποίο 
περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 ή χρησιμοποιούν 
κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας αναγνωρισμένου οργανισμού 
παρακολούθησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 1.
Ως βάση για το σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
τόσο η υφιστάμενη νομοθετική εποπτεία 
σε εθνικό επίπεδο όσο και οιαδήποτε 
προαιρετική αλυσίδα μηχανισμών 
περιφρούρησης εκ μέρους των 
επιχειρήσεων που εισάγουν ξυλεία.

Or. en

Τροπολογία 122
Caroline Lucas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Οι φορείς εκμετάλλευσης που 
καθιστούν διαθέσιμη στην αγορά ξυλεία 
και προϊόντα ξυλείας πρέπει, σε όλο το 
φάσμα του κυκλώματος εφοδιασμού:
(i) να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 
την ονομασία των ειδών, τη χώρα 
υλοτόμησης και, όπου είναι εφικτό, το 
δάσος προέλευσης·
(ii) να εντοπίζουν τον φορέα 
εκμετάλλευσης που προμήθευσε την 
ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας και 
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εκείνον στον οποίο παραδόθηκε η ξυλεία 
και τα προϊόντα ξυλείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 22 της αρχικής έκθεσης για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των 
φορέων εκμετάλλευσης οι οποίοι καθιστούν διαθέσιμη στην αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας.

Τροπολογία 123
Riitta Myller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Οι φορείς εκμετάλλευσης που 
καθιστούν διαθέσιμη στην αγορά ξυλεία 
και προϊόντα ξυλείας, πρέπει, σε όλο το 
φάσμα του κυκλώματος εφοδιασμού:
(a) να είναι σε θέση να εντοπίζουν τον 
φορέα εκμετάλλευσης που προμήθευσε 
την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας και 
εκείνον στον οποίο παραδόθηκε η ξυλεία 
και τα προϊόντα ξυλείας·
(β) να παρέχουν πληροφορίες, κατόπιν 
αιτήματος του φορέα εκμετάλλευσης στον 
οποίο παραδόθηκε η ξυλεία ή τα 
προϊόντα ξυλείας σχετικά με τη 
χώρα/χώρες υλοτόμησης, το δάσος 
υλοτόμησης και τα είδη ξύλου που 
περιέχονται στην ξυλεία και στα προϊόντα 
ξυλείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια εφικτή ανιχνευσιμότητα μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού 
προς υποβοήθηση των εταιρειών στην εξασφάλιση νομιμότητας.
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Τροπολογία 124
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Οι φορείς εκμετάλλευσης που 
καθιστούν διαθέσιμη στην αγορά ξυλεία 
και προϊόντα ξυλείας πρέπει, σε όλο το 
φάσμα του κυκλώματος εφοδιασμού:
(i) να προβαίνουν στη σήμανση της 
ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας εις 
τρόπον ώστε να παρέχονται πληροφορίες 
σχετικά με την ονομασία των ειδών, τη 
χώρα προέλευσης και το δάσος 
προέλευσης και, όπου είναι εφικτό, την 
παραχώρηση προέλευσης·
(ii) να είναι σε θέση να εντοπίζουν τον 
φορέα εκμετάλλευσης που προμήθευσε 
την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας και 
εκείνον στον οποίο παραδόθηκε η ξυλεία 
και τα προϊόντα ξυλείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης στο κύκλωμα εφοδιασμού θα πρέπει να δεσμεύονται από την 
απαγόρευση κατά της παρανόμως υλοτομημένης ξυλείας ή των προϊόντων ξυλείας που 
διατίθενται στην αγορά. Για να ενισχυθεί η ανιχνευσιμότητα όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης 
πρέπει να παρέχουν βασικές πληροφορίες για τα προϊόντα, την πηγή τους και σε ποιον τα 
προμηθεύουν.

Τροπολογία 125
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Οι φορείς εκμετάλλευσης που 
καθιστούν διαθέσιμη στην αγορά ξυλεία 
και προϊόντα ξυλείας πρέπει, σε όλο το 
φάσμα του κυκλώματος εφοδιασμού:
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(i) να είναι σε θέση να εντοπίζουν τον 
φορέα εκμετάλλευσης που προμήθευσε 
την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας και 
εκείνον στον οποίο παραδόθηκε η ξυλεία 
και τα προϊόντα ξυλείας·
(ii) να παρέχουν πληροφορίες για τη χώρα 
και την περιοχή προέλευσης της ξυλείας 
και των προϊόντων ξυλείας·
(iii) να ελέγχουν, εάν παραστεί ανάγκη, 
ότι ο φορέας εκμετάλλευσης που έχει 
διαθέσει πρώτος στην αγορά την ξυλεία 
και τα προϊόντα ξυλείας έχει τηρήσει τις 
υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό για τους φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
στην αγορά να ενημερώνουν το κύκλωμα εφοδιασμού και, αν παρίσταται ανάγκη, να είναι σε 
θέση να ελέγχουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τον φορέα εκμετάλλευσης που 
πρώτος έχει διαθέσει την ξυλεία στην αγορά, έχουν αποκτηθεί ορθώς στο πλαίσιο της 
υποχρέωσης επιμέλειας.

Τροπολογία 126
Riitta Myller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-a) να εξασφαλίζει ότι μόνο νομίμως 
υλοτομημένη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
διατίθενται στην αγορά μέσω ενός 
συστήματος ανιχνευσιμότητας,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση της νομιμότητας θα πρέπει να θεσπιστεί ένα απλό σύστημα ανιχνευσιμότητας 
σε όλο το φάσμα του κυκλώματος εφοδιασμού.

Τροπολογία 127
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Samuli Pohjamo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο α – εισαγωγικό τμήμα και υποστοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να παρέχει πρόσβαση στις ακόλουθες 
πληροφορίες για την ξυλεία και τα 
προϊόντα ξυλείας που διατίθενται στην 
αγορά από τον φορέα εκμετάλλευσης:

(α) να παρέχει πρόσβαση στις ακόλουθες 
πληροφορίες για την ξυλεία και τα 
προϊόντα ξυλείας που αγοράζονται από 
τον φορέα εκμετάλλευσης:

(i) περιγραφή· (i) περιγραφή· ονομασία των ειδών 

Or. en

Αιτιολόγηση

1a) Η επιβολή του συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας στον αγοραστή θα καταστήσει 
αποδοτικότερο τον κανονισμό.
1ai) Για να βελτιωθεί το επίπεδο πληροφόρησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ονομασία 
των ειδών που περιέχονται στο προϊόν.
2) Έχουν ήδη αναπτυχθεί κριτήρια σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνων παρανομίας και, ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να γίνεται τέτοια αναφορά στον κανονισμό.
3) Ο κανονισμός θα πρέπει να προσδιορίσει τα υφιστάμενα συστήματα που μπορούν να 
θεωρηθούν σύμφωνα με την υποχρέωση επιμέλειας. Όλα τα συστήματα που απαριθμούνται 
στον κανονισμό θα εξασφαλίζουν τη νομιμότητα και, κατά συνέπεια, δεν θα είναι ανάγκη να 
θεσπιστούν και άλλα συστήματα υποχρέωσης επιμέλειας.

Τροπολογία 128
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιιι) ο όγκος και/ή το βάρος· διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση της παροχής πληροφοριών σχετικά με τον όγκο και το βάρος στο προτεινόμενο 
σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας θα αποτελεί μάλλον επιβάρυνση για τα υφιστάμενα συστήματα 
πιστοποίησης της δασικής διαχείρισης. Τα συστήματα αυτά, με την ενσωμάτωση διαδικασιών 
παρακολούθησης, επιτρέπουν την επαλήθευση του όγκου και του βάρους της ξυλείας που 
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μεταφέρεται από τις δασικές εκτάσεις για τις οποίες οι ιδιοκτήτες έχουν λάβει πιστοποίηση.

Τροπολογία 129
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο α - περίπτωση iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιιι) ο όγκος και/ή το βάρος· διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες σχετικά με τον όγκο και/ ή το βάρος της ξυλείας θα δημιουργήσουν υπερβολική 
γραφειοκρατία με αρνητικές επιπτώσεις στα υφιστάμενα συστήματα πιστοποίησης της δασικής 
διαχείρισης. Πράγματι, αυτά τα συστήματα πιστοποίησης επιτρέπουν τη διασφάλιση της 
ανιχνευσιμότητας των δασικών εκτάσεων, και περιλαμβάνουν ήδη στοιχεία όσον αφορά όγκο 
και βάρος.

Τροπολογία 130
Riitta Myller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να περιλαμβάνει διαδικασία 
διαχείρισης του κινδύνου

(β) να περιλαμβάνει διαδικασία 
διαχείρισης του κινδύνου σύμφωνα με το 
άρθρο 5α

Or. en
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Τροπολογία 131
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο β – εδάφιο 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάθεση στην αγορά ξυλείας και 
προϊόντων ξυλείας από περιοχές 
συγκρούσεων θα πρέπει να θεωρείται από 
τους φορείς εκμετάλλευσης ως υψηλού 
κινδύνου στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ξυλεία και προϊόντα ξυλείας από περιοχές συγκρούσεων διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο 
παράνομης υλοτομίας. 

Τροπολογία 132
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας που έχουν 
υλοτομηθεί κατά παράβαση των 
διατάξεων περί εγγείου ιδιοκτησίας και 
των δικαιωμάτων αυτόχθονων 
πληθυσμών για τη χρήση των σχετικών 
πόρων. Σε περίπτωση που εκκρεμούν 
νομικές διαδικασίες, οι φορείς 
εκμετάλλευσης αναστέλλουν την 
προμήθεια ξυλείας και προϊόντων ξυλείας 
από τις εν λόγω περιοχές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στην προστασία των αυτόχθονων πληθυσμών σε χώρες όπου 
είναι σαφές ότι συμβαίνουν παραβιάσεις των διατάξεων περί εγγείου ιδιοκτησίας και 
δικαιωμάτων χρήσης των δασών.

Τροπολογία 133
Samuli Pohjamo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή θεσπίζει 
κριτήρια για την εκτίμηση του κινδύνου 
διάθεσης στην αγορά παράνομα 
υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων 
ξυλείας.

2. Τα κριτήρια που χρησιμοποιεί ο 
φορέας εκμετάλλευσης για την εκτίμηση 
του κινδύνου διάθεσης στην αγορά 
παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και 
προϊόντων ξυλείας καθορίζονται στο 
παράρτημα ΧΧ.

Or. en

Αιτιολόγηση

1a) Η επιβολή του συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας στον αγοραστή θα καταστήσει 
αποδοτικότερο τον κανονισμό.
1ai) Για να βελτιωθεί το επίπεδο πληροφόρησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ονομασία 
των ειδών που περιέχονται στο προϊόν.
2) Έχουν ήδη αναπτυχθεί κριτήρια σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνων παρανομίας και, ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να γίνεται τέτοια αναφορά στον κανονισμό.
3) Ο κανονισμός θα πρέπει να προσδιορίσει τα υφιστάμενα συστήματα που μπορούν να 
θεωρηθούν σύμφωνα με την υποχρέωση επιμέλειας. Όλα τα συστήματα που απαριθμούνται 
στον κανονισμό θα εξασφαλίζουν τη νομιμότητα και, κατά συνέπεια, δεν θα είναι ανάγκη να 
θεσπιστούν και άλλα συστήματα υποχρέωσης επιμέλειας.
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Τροπολογία 134
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή θεσπίζει 
κριτήρια για την εκτίμηση του κινδύνου 
διάθεσης στην αγορά παράνομα 
υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων 
ξυλείας.

2. Τα κριτήρια που χρησιμοποιεί ο 
φορέας εκμετάλλευσης για την εκτίμηση 
του κινδύνου διάθεσης στην αγορά 
παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και 
προϊόντων ξυλείας καθορίζονται στο 
παράρτημα ΧΧ.

Or. en

Τροπολογία 135
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Ειδικότερα, η Επιτροπή θεσπίζει 
κριτήρια για την εκτίμηση του κινδύνου 
διάθεσης στην αγορά παράνομα 
υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων 
ξυλείας.

2. Τα κριτήρια που ο φορέας 
εκμετάλλευσης εφαρμόζει για την 
εκτίμηση του κινδύνου διάθεσης στην 
αγορά ξυλείας και προϊόντων ξυλείας που 
προέρχονται από παράνομη υλοτομία, 
καθορίζονται στο παράρτημα ΧΧ.

Τα μέτρα αυτά που αποβλέπουν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού μέσω της 
συμπλήρωσής του, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο δασικός τομέας έχει ήδη αναπτύξει και εφαρμόζει μηχανισμούς και κριτήρια ανάλυσης των 
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κινδύνων, που πρέπει να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτό.

Τροπολογία 136
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια 
για την εκτίμηση του κινδύνου διάθεσης
στην αγορά παράνομα υλοτομημένης 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας.

Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια 
για την εκτίμηση του κινδύνου διάθεσης
στην αγορά παράνομα υλοτομημένης 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. Κατά την 
ενέργειά της αυτή η Επιτροπή λαμβάνει 
ιδιαιτέρως υπόψη την ειδική θέση και 
ικανότητα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και, στο μέτρο του δυνατού, 
προσφέρει σ' αυτές τις επιχειρήσεις 
προσαρμοσμένες και απλουστευμένες 
εναλλακτικές λύσεις σε ό,τι αφορά τα 
συστήματα ελέγχου και υποβολής 
εκθέσεων, έτσι ώστε τα εν λόγω 
συστήματα να μην επιβαρύνουν σε μεγάλο 
βαθμό τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμένοι πόροι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η περιορισμένη ικανότητά τους να 
συμμετέχουν σε εκτεταμένους και συχνά πολύπλοκους μηχανισμούς παρακολούθησης πρέπει να 
ληφθεί υπόψη όταν η Επιτροπή εκπονήσει και υιοθετήσει μέτρα για την εφαρμογή ενός 
συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας. Στο μέτρο του δυνατού και χωρίς να υπονομεύεται ο 
αντικειμενικός σκοπός του κανονισμού η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη την ιδιαίτερη 
θέση αυτών των επιχειρήσεων και να τους προσφέρει απλουστευμένες αλλά και εξίσου έγκυρες 
εναλλακτικές λύσεις. 
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Τροπολογία 137
Caroline Lucas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια 
για την εκτίμηση του κινδύνου διάθεσης
στην αγορά παράνομα υλοτομημένης 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας.

2. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια 
για την εκτίμηση του κινδύνου διάθεσης
στην αγορά παράνομα υλοτομημένης 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας και 
καθιστά διαθέσιμο μητρώο πηγών 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας υψηλού 
κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 139
Riitta Myller, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την έγκριση πρόσθετων μέτρων 
εφαρμογής ζητείται η γνώμη των 
ενδιαφερομένων παραγόντων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η παράγραφος προστίθεται για να διασφαλιστεί ότι ζητείται η γνώμη των ενδιαφερομένων 
παραγόντων σε κάθε διαδικασία λήψης αποφάσεων.
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Τροπολογία 140
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Μεμονωμένα κράτη μέλη δεν 
παρεμποδίζονται, όταν επιτρέπουν τη 
διάθεση ξυλείας και προϊόντων ξυλείας 
στην αγορά, να θέτουν αυστηρότερες 
απαιτήσεις από αυτές  που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, προκειμένου 
για την υλοτόμηση και την προέλευση 
των προϊόντων αυτών, όσον αφορά τη 
βιωσιμότητα, την προστασία του 
περιβάλλοντος, τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και του οικοσυστήματος 
την προστασία των περιοχών διαβίωσης 
των τοπικών κοινοτήτων, την προστασία 
των κοινοτήτων που, για την επιβίωσή 
τους, εξαρτώνται από το δάσος και την 
προστασία και τα δικαιώματα των 
αυτοχθόνων πληθυσμών

Or. nl

Αιτιολόγηση

Εκτός από την προστασία του παρθένου δάσους, των δασικών εκτάσεων, της βιοποικιλότητας, 
του οικοσυστήματος και του περιβάλλοντος, την προώθηση του θεμιτού εμπορίου και την 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, η ΕΕ, στις διάφορες οδηγίες της, έχει αναλάβει 
υποχρεώσεις ως προς την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
υπαίθρου και  την καταπολέμηση της φτώχειας Η δέσμευση αυτή πρέπει, ως εκ τούτου, να 
αντανακλάται με συνέπεια και να αναφέρεται ρητά στην νομοθεσία της.
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Τροπολογία 141
Samuli Pohjamo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα ακόλουθα συστήματα θεωρούνται 
ότι στην πράξη ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του άρθρου 4, παράγραφος 1:
- άδεια υλοτόμησης ή παρόμοια 
συστήματα που προβλέπονται από τις 
αρχές
- εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης δασών
- πιστοποιητικά από αναγνωρισμένα 
συστήματα πιστοποίησης
- ειδικές άδειες στο πλαίσιο μιας 
Εθελοντικής Συμφωνίας Εταιρικής 
Σχέσης, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005
- πιστοποιητικά σύμφωνα με το σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΕΜS) 
(ISO, Κοινοτικό σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου 
(EMAS) και ισοδύναμα)
- άδεια CITES (Σύμβαση για το διεθνές 
εμπόριο των απειλουμένων με εξάλειψη 
αγρίων ειδών πανίδας και χλωρίδας)
- επαληθευμένα ή πιστοποιημένα 
συστήματα παρακολούθησης.
Σε περίπτωση που η ξυλεία ή τα προϊόντα 
ξυλείας προέρχονται από περιοχές 
υψηλού κινδύνου όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4, παράγραφος 2, τα 
προσδιοριζόμενα στην παρούσα 
παράγραφο συστήματα δεν επαρκούν και 
θα πρέπει να ασκηθεί υποχρέωση 
επιμέλειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

1a) Η επιβολή του συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας στον αγοραστή θα καταστήσει 
αποδοτικότερο τον κανονισμό.
1ai) Για να βελτιωθεί το επίπεδο πληροφόρησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ονομασία 
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των ειδών που περιέχονται στο προϊόν.
2) Έχουν ήδη αναπτυχθεί κριτήρια σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνων παρανομίας και, ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να γίνεται τέτοια αναφορά στον κανονισμό.
3) Ο κανονισμός θα πρέπει να προσδιορίσει τα υφιστάμενα συστήματα που μπορούν να 
θεωρηθούν σύμφωνα με την υποχρέωση επιμέλειας. Όλα τα συστήματα που απαριθμούνται 
στον κανονισμό θα εξασφαλίζουν τη νομιμότητα και, κατά συνέπεια, δεν θα είναι ανάγκη να 
θεσπιστούν και άλλα συστήματα υποχρέωσης επιμέλειας.

Τροπολογία 142
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα ακόλουθα καθιερωμένα 
συστήματα θεωρείται ότι 
ανταποκρίνονται στους όρους της 
υποχρέωσης επιμέλειας, η οποία 
προβλέπεται στην παράγραφο 1, και δεν 
χρειάζονται, ως εκ τούτου, 
συμπληρωματική υποχρέωση επιμέλειας:
(α) πιστοποιητικά που εκδίδονται από 
αναγνωρισμένα συστήματα δασικής
πιστοποίησης·
(β) άδειες FLEGT που εκδίδονται στο 
πλαίσιο των εθελοντικών Συμφωνιών 
Εταιρικής Σχέσης, που αναφέρονται στον 
Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
2173/2005 της 20ης Δεκεμβρίου 2005, 
περί δημιουργίας εθελοντικού 
συστήματος αδειών FLEGT για τις 
εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα1

(γ) άδειες υλοτόμησης ή ισότιμα 
συστήματα , που εκδίδονται από τις 
αρμόδιες εθνικές ή περιφερειακές αρχές·
(δ) σχέδια δασικής διαχείρισης που 
επικυρώνονται από τις αρμόδιες εθνικές 
ή περιφερειακές αρχές·
(ε) πιστοποιητικά που εκδίδονται 
σύμφωνα με πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης (ISO, EMAS και άλλα 
ισότιμα)·
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(στ) άδειες CITES·
(ζ) ελεγχόμενα ή πιστοποιημένα 
συστήματα ανιχνευσιμότητας.
Στην περίπτωση ξυλείας ή προϊόντων 
ξυλείας που προέρχονται από ζώνες 
υψηλού κινδύνου, όπως προσδιορίζονται 
στην παράγραφο 2, τα συστήματα που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
δεν επαρκούν και πρέπει να ασκείται 
πλήρης υποχρέωση επιμέλειας, όπως 
προσδιορίζεται στην παράγραφο 1.
1 ΕΕ L 347 της 30.12.2005,σ. 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο δασικός τομέας εφαρμόζει ήδη μεγάλο φάσμα μέτρων που έχουν συμβάλει επιτυχώς στην 
μείωση των εισαγωγών και του εμπορίου ξυλείας προέλευσης από παράνομη υλοτόμηση. Τα 
συστήματα αυτά πρέπει να αναγνωριστούν και να θεωρηθούν ως ισότιμα προς την υποχρέωση 
επιμέλειας.

Τροπολογία 143
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4a
Σήμανση

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εντός 
δύο ετών από τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού όλη η ξυλεία και τα 
προϊόντα ξυλείας που διατίθενται στην 
αγορά φέρουν κατάλληλη σήμανση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης στο υπόλοιπο του κυκλώματος εφοδιασμού καθώς και το κοινό πρέπει 
να έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν εάν το προϊόν έχει υλοτομηθεί νόμιμα ή όχι.

Τροπολογία 144
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4β
Θέσπιση απαιτήσεων βιωσιμότητας

Εντός έτους από της ημερομηνίας θέσης 
σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με κοινοτικό πρότυπο 
για όλη την ξυλεία και τα προϊόντα 
ξυλείας που προέρχονται από φυσικά 
δάση με στόχο την επίτευξη των 
υψηλότερων δυνατών απαιτήσεων 
βιωσιμότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

The EU FLEGT Action Plan states that it is the aim of the EU to: “support international 
efforts to tackle the global problem of illegal logging and associated trade and contribute to 
the wider objective of sustainable forest management”. Moroever: “Illegal logging thus 
undermines many essential elements of the EC’s development objectives: public sector 
financing for development targeted at the poor, peace, security, good governance, the fight 
against corruption, and sustainable environmental management.”. Therefore legislation 
should ensure that trade in illegal timber and timber products on the EU market is halted and 
that the broader perspective of sustainable development is supported by this legislation.



AM\764461EL.doc 75/117 PE418.388

EL

Τροπολογία 145
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές αναγνωρίζουν τους 
οργανισμούς παρακολούθησης οι οποίοι 
υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης, εφόσον 
ο οργανισμός παρακολούθησης 
συμμορφώνεται με τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

1. Η Επιτροπή αναγνωρίζει, σύμφωνα με 
τη διαδικασία της παραγράφου 3β, τους 
οργανισμούς παρακολούθησης οι οποίοι 
υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης, εφόσον 
ο οργανισμός παρακολούθησης 
συμμορφώνεται με τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η διάκριση μεταξύ της αρμοδιότητας ενός (ιδιωτικού) οργανισμού 
παρακολούθησης και μιας αρμόδιας αρχής που φέρει την ευθύνη για τους ελέγχους τόσο των 
οργανισμών παρακολούθησης όσο και του συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας.

Τροπολογία 146
Caroline Lucas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές αναγνωρίζουν τους 
οργανισμούς παρακολούθησης οι οποίοι 
υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης, εφόσον 
ο οργανισμός παρακολούθησης 
συμμορφώνεται με τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

1. Η Επιτροπή αναγνωρίζει, σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 11(2α), ως 
οργανισμό παρακολούθησης ένα ιδιωτικό 
ή δημόσιο φορέα ο οποίος έχει θεσπίσει 
σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας το οποίο 
περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται 
στο άρθρο 4(1).
1α. Ο δημόσιος φορέας που ζητεί την 
αναγνώριση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 συμμορφώνεται προς τις 
κάτωθι απαιτήσεις:

(α) έχει νομική οντότητα· (α) έχει νομική οντότητα·
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(αα) διέπεται από το δημόσιο δίκαιο·
(β) έχει θεσπίσει κατάλληλο σύστημα 
υποχρέωσης επιμέλειας το οποίο 
περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1·

(β) έχει θεσπιστεί προς επιτέλεση 
συγκεκριμένων καθηκόντων που αφορούν 
το δασικό τομέα αλλά όχι με σκοπό να 
διαχειρίζεται ή επιβάλλει τις εθνικές 
απαιτήσεις που αφορούν τις 
δραστηριότητες υλοτόμησης·
(βα) το μεγαλύτερο μέρος της 
χρηματοδότησής του διενεργείται από το 
κράτος, από περιφερειακές ή τοπικές 
αρχές ή από άλλους φορείς που διέπονται 
από το δημόσιο δίκαιο·

(γ) υποχρεώνει τους φορείς εκμετάλλευσης 
να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα 
συστήματα υποχρέωσης επιμέλειας που 
υποδεικνύει ο οργανισμός·

(γ) υποχρεώνει τους φορείς εκμετάλλευσης 
να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα 
συστήματα υποχρέωσης επιμέλειας που 
υποδεικνύει ο οργανισμός·

(δ) έχει εγκαταστήσει μηχανισμό 
παρακολούθησης ώστε να διασφαλίζει τη 
χρήση των συστημάτων υποχρέωσης 
επιμέλειας εκ μέρους των φορέων 
εκμετάλλευσης τους οποίους έχει 
πιστοποιήσει ως χρησιμοποιούντες το 
κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας που υποδεικνύει ο οργανισμός·

(δ) έχει εγκαταστήσει μηχανισμό 
παρακολούθησης ώστε να διασφαλίζει τη 
χρήση των συστημάτων υποχρέωσης 
επιμέλειας εκ μέρους των φορέων 
εκμετάλλευσης τους οποίους έχει 
πιστοποιήσει ως χρησιμοποιούντες το 
κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας που υποδεικνύει ο οργανισμός·

(ε) λαμβάνει κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα 
καθ’ οιουδήποτε πιστοποιημένου φορέα 
εκμετάλλευσης που δεν συμμορφώνεται με 
το κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας του οργανισμού 
παρακολούθησης.

(ε) λαμβάνει κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα 
καθ’ οιουδήποτε πιστοποιημένου φορέα 
εκμετάλλευσης που δεν συμμορφώνεται με 
το κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας που έχει υποδείξει· τα 
πειθαρχικά μέτρα είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν παραπομπή του θέματος 
στην αρμόδια εθνική αρχή·
(εα) δεν έχει σύγκρουση συμφερόντων με 
τις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από κοινού με τη νέα τροπολογία X (που θεσπίζει τη νέα παράγραφο 1β του άρθρου 5), η 
παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 28 του σχεδίου έκθεσης – προκειμένου να 
διασαφηνιστεί ότι οι δημόσιοι φορείς δύνανται να επιλέγονται ως οργανισμοί παρακολούθησης 
και για να θεσπιστούν τα δέοντα κριτήρια επιλεξιμότητας των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.
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Τροπολογία 147
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές αναγνωρίζουν τους 
οργανισμούς παρακολούθησης οι οποίοι 
υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης, εφόσον 
ο οργανισμός παρακολούθησης 
συμμορφώνεται με τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

1. Η Επιτροπή, σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 11(2α), αναγνωρίζει τους 
οργανισμούς παρακολούθησης οι οποίοι 
υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης, εφόσον 
ο οργανισμός παρακολούθησης 
συμμορφώνεται με τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σε κοινοτικό επίπεδο πιστοποίηση των οργανισμών παρακολούθησης θα αποφύγει τη 
δημιουργία διαφορετικών προτύπων και παραμορφώσεων της αγοράς. Για να υπάρχουν 
αξιόπιστοι οργανισμοί παρακολούθησης, απαιτούνται σαφή κριτήρια πιστοποίησης και 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις δραστηριότητές τους.

Τροπολογία 148
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) έχει τη δέουσα εμπειρογνωμοσύνη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η διάκριση μεταξύ της αρμοδιότητας ενός (ιδιωτικού) οργανισμού 
παρακολούθησης και μιας αρμόδιας αρχής που φέρει την ευθύνη του ελέγχου τόσο των 
οργανισμών παρακολούθησης όσο και του συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας.
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Τροπολογία 149
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) έχει τη δέουσα εμπειρογνωμοσύνη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σε κοινοτικό επίπεδο πιστοποίηση των οργανισμών παρακολούθησης θα αποφύγει τη 
δημιουργία διαφορετικών προτύπων και παραμορφώσεων της αγοράς. Για να υπάρχουν 
αξιόπιστοι οργανισμοί παρακολούθησης, απαιτούνται σαφή κριτήρια πιστοποίησης και 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις δραστηριότητές τους.

Τροπολογία 150
Samuli Pohjamo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) έχει τη δέουσα εμπειρογνωμοσύνη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο οργανισμός παρακολούθησης πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τη δέουσα εμπειρογνωμοσύνη 
προκειμένου να παρακολουθεί ένα σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας.
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Τροπολογία 151
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) έχει τη δέουσα εμπειρογνωμοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 152
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) είναι οικονομικά ανεξάρτητος από το 
φορέα εκμετάλλευσης που πιστοποιεί·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η διάκριση μεταξύ της αρμοδιότητας ενός (ιδιωτικού) οργανισμού 
παρακολούθησης και μιας αρμόδιας αρχής που φέρει την ευθύνη του ελέγχου τόσο των 
οργανισμών παρακολούθησης όσο και του συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας.

Τροπολογία 153
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) είναι νομικά και οικονομικά 
ανεξάρτητος από το φορέα 
εκμετάλλευσης που πιστοποιεί·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η σε κοινοτικό επίπεδο πιστοποίηση των οργανισμών παρακολούθησης θα αποφύγει τη 
δημιουργία διαφορετικών προτύπων και παραμορφώσεων της αγοράς. Για να υπάρχουν 
αξιόπιστοι οργανισμοί παρακολούθησης, απαιτούνται σαφή κριτήρια πιστοποίησης και 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις δραστηριότητές τους.

Τροπολογία 154
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) λαμβάνει κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα 
καθ’ οιουδήποτε πιστοποιημένου φορέα
εκμετάλλευσης που δεν συμμορφώνεται με 
το κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας του οργανισμού 
παρακολούθησης.

(ε) λαμβάνει κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα 
καθ’ οιουδήποτε πιστοποιημένου φορέα 
εκμετάλλευσης που δεν συμμορφώνεται με 
το κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας του οργανισμού 
παρακολούθησης. Στα μέτρα 
συμπεριλαμβάνονται ως βασικές 
κυρώσεις η παραπομπή του θέματος στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές επιβολής του 
νόμου και στην επιτροπή που ορίζεται 
στο άρθρο 11.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η διάκριση μεταξύ της αρμοδιότητας ενός (ιδιωτικού) οργανισμού 
παρακολούθησης και μιας αρμόδιας αρχής που φέρει την ευθύνη του ελέγχου τόσο των 
οργανισμών παρακολούθησης όσο και του συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας.

Τροπολογία 155
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) λαμβάνει κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα 
καθ’ οιουδήποτε πιστοποιημένου φορέα 

(ε) λαμβάνει κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα 
καθ’ οιουδήποτε πιστοποιημένου φορέα 
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εκμετάλλευσης που δεν συμμορφώνεται με 
το κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας του οργανισμού 
παρακολούθησης.

εκμετάλλευσης που δεν συμμορφώνεται με 
το κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας του οργανισμού 
παρακολούθησης· στα πειθαρχικά μέτρα 
συμπεριλαμβάνεται η παραπομπή του 
θέματος στην αρμόδια εθνική αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σε κοινοτικό επίπεδο πιστοποίηση των οργανισμών παρακολούθησης θα αποφύγει τη 
δημιουργία διαφορετικών προτύπων και παραμορφώσεων της αγοράς. Για να υπάρχουν 
αξιόπιστοι οργανισμοί παρακολούθησης, απαιτούνται σαφή κριτήρια πιστοποίησης και 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις δραστηριότητές τους.

Τροπολογία 156
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) λαμβάνει κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα 
καθ’ οιουδήποτε πιστοποιημένου φορέα 
εκμετάλλευσης που δεν συμμορφώνεται με 
το κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας του οργανισμού 
παρακολούθησης 

(ε) λαμβάνει κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα 
καθ’ οιουδήποτε πιστοποιημένου φορέα 
εκμετάλλευσης που δεν συμμορφώνεται με 
το κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας του οργανισμού 
παρακολούθησης Στις δυνατότητες αυτές 
συμπεριλαμβάνονται η απόσυρση του 
πιστοποιητικού και ο αποκλεισμός από 
την αγορά

Or. nl

Τροπολογία 157
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) διαθέτει κανόνες που προβλέπουν τα 
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κάτωθι:
(i) τα μέλη ή οι φορείς εκμετάλλευσης που 
πιστοποιεί ο οργανισμός 
παρακολούθησης να δεσμεύονται στη 
χρήση συστημάτων υποχρέωσης 
επιμέλειας·
(ii) το λεπτομερή έλεγχο του οργανισμού 
παρακολούθησης από τα μέλη του ή τους 
φορείς εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούν 
το σύστημά του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η διάκριση μεταξύ της αρμοδιότητας ενός (ιδιωτικού) οργανισμού 
παρακολούθησης και μιας αρμόδιας αρχής που φέρει την ευθύνη του ελέγχου τόσο των 
οργανισμών παρακολούθησης όσο και του συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας.

Τροπολογία 158
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) διαθέτει κανόνες που προβλέπουν τα 
κάτωθι:
(i) τα μέλη ή οι φορείς εκμετάλλευσης που 
πιστοποιεί ο οργανισμός 
παρακολούθησης να δεσμεύονται στη 
χρήση συστημάτων υποχρέωσης 
επιμέλειας·
(ii) το λεπτομερή έλεγχο του οργανισμού 
παρακολούθησης από τα μέλη του ή τους 
φορείς εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούν 
το σύστημά του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σε κοινοτικό επίπεδο πιστοποίηση των οργανισμών παρακολούθησης θα αποφύγει τη 
δημιουργία διαφορετικών προτύπων και παραμορφώσεων της αγοράς. Για να υπάρχουν 
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αξιόπιστοι οργανισμοί παρακολούθησης, απαιτούνται σαφή κριτήρια πιστοποίησης και 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις δραστηριότητές τους.

Τροπολογία 159
Caroline Lucas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Ένας ιδιωτικός φορέας που έχει 
υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση που 
προβλέπει η παράγραφος (1) 
συμμορφώνεται προς τις κάτωθι 
απαιτήσεις:
(α) διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο·
(β) έχει νομική προσωπικότητα·
(γ) διαθέτει τη δέουσα 
εμπειρογνωμοσύνη·
(δ) είναι οικονομικά ανεξάρτητος από το 
φορέα εκμετάλλευσης που πιστοποιεί·
(ε) ο φορέας εκμετάλλευσης που 
πιστοποιεί δεσμεύεται από το 
καταστατικό του φορέα να χρησιμοποιεί 
τα συστήματά του υποχρέωσης 
επιμέλειας·
(στ) διαθέτει μηχανισμό παρακολούθησης 
προς διασφάλιση της χρήσης των 
συστημάτων υποχρέωσης επιμέλειας εκ 
μέρους των φορέων εκμετάλλευσης που 
έχει πιστοποιήσει ότι χρησιμοποιούν το 
σύστημά του υποχρέωσης επιμέλειας·
(ζ) λαμβάνει τα δέοντα πειθαρχικά μέτρα 
καθ’ οιουδήποτε πιστοποιημένου φορέα 
εκμετάλλευσης ο οποίος δεν τηρεί το 
σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας· στα 
πειθαρχικά μέτρα δύναται να 
περιλαμβάνεται η παραπομπή του 
θέματος στη σχετική εθνική αρμόδια 
αρχή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Από κοινού με τη νέα τροπολογία X (που τροποποιεί το άρθρο 5, παράγραφος 1), η παρούσα 
τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 28 του σχεδίου έκθεσης – προκειμένου να 
διασαφηνιστεί ότι οι δημόσιοι φορείς δύνανται να επιλέγονται ως οργανισμοί παρακολούθησης 
και για να θεσπιστούν τα δέοντα κριτήρια επιλεξιμότητας των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.

Τροπολογία 160
Riitta Myller, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τεκμηρίωση αποδεικνύουσα την 
εμπειρογνωμοσύνη του·

Or. en

Τροπολογία 161
Samuli Pohjamo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τεκμηρίωση αποδεικνύουσα την 
εμπειρογνωμοσύνη του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο οργανισμός παρακολούθησης πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τη δέουσα εμπειρογνωμοσύνη 
προς παρακολούθηση ενός συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας.
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Τροπολογία 162
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) τεκμηρίωση αποδεικνύουσα την 
ικανότητά του να εγκρίνει σύστημα που 
συμμορφώνεται προς τα κριτήρια που 
θεσπίζουν τα άρθρα 4 και 5(1)·

Or. en

Τροπολογία 163
Riitta Myller, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – σημείο (γ) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) τεκμηρίωση αποδεικνύουσα την 
ικανότητά του να εγκρίνει σύστημα που 
συμμορφώνεται προς τα κριτήρια που 
θεσπίζουν τα άρθρα 4 και 5.

Or. en

Τροπολογία 164
Caroline Lucas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές αποφαίνονται για 
την αναγνώριση – ή μη – οργανισμού 
παρακολούθησης εντός τριών μηνών από 
την υποβολή αίτησης του οργανισμού 
παρακολούθησης.

3. Η απόφαση για την αναγνώριση – ή μη 
– οργανισμού παρακολούθησης 
λαμβάνεται εντός τριών μηνών από την 
υποβολή αίτησης του οργανισμού 
παρακολούθησης.
Η απόφαση για τη χορήγηση 
αναγνώρισης σε οργανισμό 
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παρακολούθησης κοινοποιείται από την 
Επιτροπή στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους που έχει δικαιοδοσία επί 
του οργανισμού αυτού, μαζί με αντίγραφο 
της αίτησης, εντός 15 ημερών από της 
ημερομηνίας λήψης της απόφασης.

Διενεργούν τακτικούς ελέγχους ώστε να 
βεβαιώνεται ότι οι οργανισμοί 
παρακολούθησης συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 
1.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
διενεργούν τακτικούς ελέγχους, 
συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων 
ελέγχων, ώστε να βεβαιώνεται ότι οι 
οργανισμοί παρακολούθησης 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 1.
Εάν, μετά από τους ελέγχους αυτούς, οι 
αρμόδιες αρχές βεβαιώσουν ότι οι 
οργανισμοί παρακολούθησης δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, 
ενημερώνουν πάραυτα την Επιτροπή και 
της κοινοποιούν τις σχετικές αποδείξεις 
που διαθέτουν.

Or. en

Τροπολογία 165
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές αποφαίνονται για
την αναγνώριση – ή μη – οργανισμού 
παρακολούθησης εντός τριών μηνών από 
την υποβολή αίτησης του οργανισμού 
παρακολούθησης.

3. Σύμφωνα με τη διαδικασία της 
παραγράφου 2 του άρθρου 11, η 
Επιτροπή αποφασίζει εάν θα συστήσει
την αναγνώριση – ή μη – οργανισμού 
παρακολούθησης εντός τριών μηνών από 
τη λήψη της κοινοποίησης της αρμόδιας 
αρχής ενός κράτους μέλους που συστήνει 
τον οργανισμό για αναγνώριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η διάκριση μεταξύ της αρμοδιότητας ενός (ιδιωτικού) οργανισμού 
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παρακολούθησης και μιας αρμόδιας αρχής που φέρει την ευθύνη του ελέγχου τόσο των 
οργανισμών παρακολούθησης όσο και του συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας.

Τροπολογία 166
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διενεργούν τακτικούς ελέγχους ώστε να 
βεβαιώνεται ότι οι οργανισμοί 
παρακολούθησης συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 
1.

Οι επιθεωρητές της ΕΕ και οι αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών διενεργούν
τακτικούς ελέγχους, 
συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων 
ελέγχων, ή βάσει τεκμηριωμένων 
ανησυχιών τρίτων μερών, ώστε να 
βεβαιώνεται ότι οι οργανισμοί 
παρακολούθησης συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 
1. Όλες οι εκθέσεις επιθεώρησης είναι 
διαθέσιμες στο κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιθεωρητές της ΕΕ θα βοηθούν τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να διασφαλίζουν την 
ακρίβεια και εναρμόνιση κατά την επιβολή του κανονισμού.

Τροπολογία 167
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η εκάστοτε αρμόδια αρχή αίρει την 
αναγνώριση οργανισμού παρακολούθησης 
εφόσον έχει αποδειχθεί ότι δεν πληρούνται 
πλέον οι απαιτήσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1.

4. Σύμφωνα με τη διαδικασία της 
παραγράφου 2 του άρθρου 11, η 
Επιτροπή αποφασίζει εάν θα άρει – ή όχι 
– την αναγνώριση οργανισμού 
παρακολούθησης εφόσον έχει αποδειχθεί 
ότι δεν πληρούνται πλέον οι απαιτήσεις 
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που ορίζονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 168
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, εντός διμήνου, κάθε απόφαση 
χορήγησης, άρνησης ή άρσης της 
αναγνώρισης οργανισμού 
παρακολούθησης.

5. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, εντός διμήνου, κάθε απόφαση 
να συστήσουν τη χορήγηση, άρνηση ή 
άρση της αναγνώρισης κάποιου
οργανισμού παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 169
Riitta Myller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, εντός διμήνου, κάθε απόφαση 
χορήγησης, άρνησης ή άρσης της 
αναγνώρισης οργανισμού 
παρακολούθησης.

5. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, εντός διμήνου, κάθε απόφαση 
να συστήσουν τη χορήγηση, άρνηση ή 
άρση της αναγνώρισης κάποιου
οργανισμού παρακολούθησης.

Or. en
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Τροπολογία 170
Riitta Myller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται κατά ανεξάρτητο, 
αντικειμενικό και διαφανή τρόπο 
διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου.
2. Προκειμένου να συμβάλει στον 
προσδιορισμό του επιπέδου του κινδύνου, 
η Επιτροπή, σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 11, παράγραφος 2:
(α) θεσπίζει και διαχειρίζεται μία ή 
περισσότερες δημόσιες βάσεις δεδομένων 
στις οποίες αρχειοθετούνται τα ονόματα 
των επιχειρήσεων υλοτόμησης και των 
φορέων εκμετάλλευσης που 
καταδικάζονται για παράνομες 
δραστηριότητες, η φύση της παράβασης 
και η χώρα και η περιοχή στην οποία 
πραγματοποιήθηκε φη παράβαση·
(β) καταρτίζει κατάλογο υφισταμένων 
πηγών πληροφοριών που μπορούν να 
χρησιμοποιούν οι φορείς εκμετάλλευσης 
για να αξιολογούν τα επίπεδα κινδύνου·
(γ) προσφέρει καθοδήγηση όσον αφορά 
τη χρήση των εργαλείων διαχείρισης του 
κινδύνου· προσφέρει κατάλογο των 
συχνότερων και συνηθέστερων 
παρατυπιών και των ειδών των 
παραβάσεων·
3. Οι φορείς εκμετάλλευσης, βάσει 
αξιολόγησης των κινδύνων, λαμβάνουν 
συμπληρωματικά μέτρα στις περιπτώσεις 
που παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο. 
Τα συμπληρωματικά μέτρα είναι δυνατόν 
να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
(α) την προηγούμενη κοινοποίηση στις 
αρχές ελέγχου της ημερομηνίας και των 
λεπτομερών στοιχείων της αγοράς·
(β) απαίτηση απόδειξης των σχετικών 
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συστημάτων διαχείρισης δυνάμει των 
οποίων συμφωνείται η αγορά·
(γ) την απαίτηση πρόσθετων εγγράφων, 
δεδομένων ή πληροφοριών.
4. Ο κατάλογος του εδαφίου 1 της 
παραγράφου 4 αναθεωρείται και, εάν 
χρειαστεί, διευρύνεται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που εκτίθεται στην παράγραφο 
2 του άρθρου 11.

Or. en

Τροπολογία 171
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – τίτλος και παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα παρακολούθησης Μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου
1. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους 
για το κατά πόσον οι φορείς 
εκμετάλλευσης είναι σύμμορφοι με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 4 
παράγραφος 1.

1. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους 
για το κατά πόσον οι φορείς 
εκμετάλλευσης είναι σύμμορφοι με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν σαφή κριτήρια σε κοινοτικό επίπεδο για τους ελέγχους των 
συστημάτων παρακολούθησης, ούτως ώστε να διασφαλίζουν ίσες συνθήκες ανταγωνισμού σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Ειδικότερα, θα διενεργούνται έλεγχοι όποτε οι αρμόδιες αρχές έχουν 
πληροφορίες που αμφισβητούν την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος 
παρακολούθησης.
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Τροπολογία 172
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους 
για το κατά πόσον οι φορείς 
εκμετάλλευσης είναι σύμμορφοι με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 4 
παράγραφος 1.

1. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους, 
συμπεριλαμβανομένων τελωνειακών 
ελέγχων, για το κατά πόσον οι φορείς 
εκμετάλλευσης είναι σύμμορφοι με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 4 
παράγραφος 1.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο διασυνοριακός χαρακτήρας του προβλήματος πρέπει να υπογραμμιστεί. Από τώρα μπορούν 
να ληφθούν μέτρα για να διασφαλίζεται ότι παρανόμως υλοτομημένη ξυλεία δεν θα είναι 
δυνατόν να εισάγεται στην εσωτερική αγορά της Ένωσης.

Τροπολογία 173
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με 
ετήσιο σχέδιο και/ή βάσει 
τεκμηριωμένων ανησυχιών τρίτων 
μερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν σαφή κριτήρια σε κοινοτικό επίπεδο για τους ελέγχους των 
συστημάτων παρακολούθησης, ούτως ώστε να διασφαλίζουν ίσες συνθήκες ανταγωνισμού σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Ειδικότερα, θα διενεργούνται έλεγχοι όποτε οι αρμόδιες αρχές έχουν 
πληροφορίες που αμφισβητούν την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος 
παρακολούθησης.
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Τροπολογία 174
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι έλεγχοι είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
(α) εξέταση των τεχνικών και 
διοικητικών συστημάτων καθώς και των 
διαδικασιών υποχρέωσης επιμέλειας και 
αξιολόγησης κινδύνων που 
χρησιμοποιούν οι φορείς εκμετάλλευσης·
(β) εξέταση της τεκμηρίωσης και των 
μητρώων που αποδεικνύουν την εύρυθμη 
λειτουργία των συστημάτων και των 
διαδικασιών·
(γ) αιφνίδιους ελέγχους,
περιλαμβανομένων των επιτόπιων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν σαφή κριτήρια σε κοινοτικό επίπεδο για τους ελέγχους των 
συστημάτων παρακολούθησης, ούτως ώστε να διασφαλίζουν ίσες συνθήκες ανταγωνισμού σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Ειδικότερα, θα διενεργούνται έλεγχοι όποτε οι αρμόδιες αρχές έχουν 
πληροφορίες που αμφισβητούν την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος 
παρακολούθησης.

Τροπολογία 175
Riitta Myller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν 
κάθε είδους βοήθεια για να διευκολύνουν 
τη διενέργεια των ελέγχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης οφείλουν να 
παρέχουν στην αρμόδια αρχή τη βοήθεια 
που χρειάζεται για την επιτέλεση των 
καθηκόντων της, ιδίως όσον αφορά την 
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πρόσβαση σε χώρους και την υποβολή 
τεκμηρίωσης ή αρχείων.

Or. en

Τροπολογία 176
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν 
κάθε είδους βοήθεια για να διευκολύνουν 
τη διενέργεια των ελέγχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. en

Τροπολογία 177
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μετά τη διενέργεια των ελέγχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 
αρμόδιες αρχές δύνανται να ζητήσουν από 
τον φορέα εκμετάλλευσης τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων.

3. Μετά τη διενέργεια των ελέγχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 
αρμόδιες αρχές δύνανται να λάβουν άμεσα 
διορθωτικά μέτρα.

Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
(α) την άμεση παύση των εμπορικών 
δραστηριοτήτων·
(β) την κατάσχεση της ξυλείας και των 
προϊόντων ξυλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν σαφή κριτήρια σε κοινοτικό επίπεδο για τους ελέγχους των 
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συστημάτων παρακολούθησης, ούτως ώστε να διασφαλίζουν ίσες συνθήκες ανταγωνισμού σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Ειδικότερα, θα διενεργούνται έλεγχοι όποτε οι αρμόδιες αρχές έχουν 
πληροφορίες που αμφισβητούν την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος 
παρακολούθησης.

Τροπολογία 178
Caroline Lucas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μετά τη διενέργεια των ελέγχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 
αρμόδιες αρχές δύνανται να ζητήσουν από 
τον φορέα εκμετάλλευσης τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων.

3. Μετά τη διενέργεια των ελέγχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 
αρμόδιες αρχές δύνανται να λάβουν 
διορθωτικά μέτρα. Όποτε έχουν ζητηθεί 
τέτοια μέτρα αλλά δεν έχουν ληφθεί από 
το φορέα εκμετάλλευσης εντός της 
ορισθείσης προθεσμίας οι αρμόδιες αρχές 
δύνανται να επιβάλουν κυρώσεις δυνάμει 
του άρθρου 13.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από κοινού με τη νέα τροπολογία X επί του άρθρου 7, παράγραφος 4 (νέα), η παρούσα 
τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 40 του σχεδίου έκθεσης (την οποία αποσύρει ο 
εισηγητής). Στόχος είναι να διασαφηνιστεί ότι τα διορθωτικά μέτρα αναφέρονται στην ανάγκη 
τροποποίησης των συστημάτων και διαδικασιών υποχρέωσης επιμέλειας, ενώ τα άμεσα μέτρα 
αναφέρονται σε ενέργειες άμεσης επιβολής όποτε καταγγέλλονται παραβιάσεις των απαιτήσεων 
που ορίζει το άρθρο 3 (ως τροποποιήθηκε).

Τροπολογία 179
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μετά τη διενέργεια των ελέγχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 

3. Μετά τη διενέργεια των ελέγχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 
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αρμόδιες αρχές δύνανται να ζητήσουν από 
τον φορέα εκμετάλλευσης τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων.

αρμόδιες αρχές δύνανται να ζητήσουν από 
τον φορέα εκμετάλλευσης τη λήψη 
αναλογικών διορθωτικών μέτρων.

Or. fr

Τροπολογία 180
Riitta Myller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μετά τη διενέργεια των ελέγχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 
αρμόδιες αρχές δύνανται να ζητήσουν από 
τον φορέα εκμετάλλευσης τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων.

3. Μετά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 
αρμόδιες αρχές δύνανται να αξιώσουν από 
τον φορέα εκμετάλλευσης τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 181
Riitta Myller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Έλεγχοι θα διενεργούνται, εν πάση 
περιπτώσει, όταν:
(α) η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
έχει λόγους να αμφισβητεί τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη 
διάθεση στην αγορά ξυλείας ή προϊόντων 
ξυλείας από ένα φορέα εκμετάλλευσης· ή
(β) η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
κατέχει πληροφορίες που αμφισβητούν 
την εκ μέρους του φορέα εκμετάλλευσης 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό 
για σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας.
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Or. en

Τροπολογία 182
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Όποτε υπάρχουν υποψίες ότι 
διαπράχθηκαν σοβαρές παραβάσεις, τα 
κράτη μέλη αρχίζουν πλήρη διερεύνηση 
και εφαρμόζουν άμεσα μέτρα επιβολής.

Or. en

Τροπολογία 183
Caroline Lucas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν, σε συνέχεια των ελέγχων της 
παραγράφου 1, ο φορέας εκμετάλλευσης 
θεωρείται ότι εν γνώσει του παραβίασε 
τις απαιτήσεις του άρθρου 3, οι αρμόδιες 
αρχές δύνανται, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία τους, να λαμβάνουν άμεσα 
μέτρα, τα οποία δύνανται να 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
(α) την άμεση παύση των εμπορικών 
δραστηριοτήτων, και 
(β) την κατάσχεση της ξυλείας και των 
προϊόντων ξυλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από κοινού με τη νέα τροπολογία Χ επί του άρθρου 7 - παράγραφος 4 (νέα), η παρούσα 
τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 40 του σχεδίου έκθεσης (την οποία αποσύρει ο 
εισηγητής). Τα διορθωτικά μέτρα αναφέρονται στην ανάγκη τροποποίησης των συστημάτων και 
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διαδικασιών υποχρέωσης επιμέλειας, ενώ τα άμεσα μέτρα αναφέρονται σε ενέργειες άμεσης 
επιβολής όποτε καταγγέλλονται παραβιάσεις των απαιτήσεων που ορίζει το άρθρο 3 (ως 
τροποποιήθηκε).

Τροπολογία 184
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Έλεγχοι θα διενεργούνται, εν πάση 
περιπτώσει, όταν:
(α) η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
έχει λόγους να αμφισβητεί τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη 
διάθεση στην αγορά ξυλείας ή προϊόντων 
ξυλείας από ένα φορέα εκμετάλλευσης· ή
(β) η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
κατέχει πληροφορίες που αμφισβητούν 
την εκ μέρους του φορέα εκμετάλλευσης 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό 
για σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν σαφή κριτήρια σε κοινοτικό επίπεδο για τους ελέγχους των 
συστημάτων παρακολούθησης, ούτως ώστε να διασφαλίζουν ίσες συνθήκες ανταγωνισμού σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Ειδικότερα, θα διενεργούνται έλεγχοι όποτε οι αρμόδιες αρχές έχουν 
πληροφορίες που αμφισβητούν την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος 
παρακολούθησης.
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Τροπολογία 185
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Έλεγχοι θα διενεργούνται, εν πάση 
περιπτώσει, όταν:
(α) η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
έχει λόγους να αμφισβητεί τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη 
διάθεση στην αγορά ξυλείας ή προϊόντων 
ξυλείας από ένα φορέα εκμετάλλευσης· ή
(β) η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
κατέχει πληροφορίες που αμφισβητούν 
την εκ μέρους του φορέα εκμετάλλευσης 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό 
για σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ενιαίο σύστημα ελέγχου, πρέπει τα κράτη μέλη να διαθέτουν σαφή κριτήρια 
για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των φορέων εκμετάλλευσης και των οργανισμών 
παρακολούθησης.

Τροπολογία 186
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Άμεσα μέτρα επιβολής
1. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν 
υποψίες ότι φυσικό πρόσωπο έχει 
διαπράξει ή έχει συλληφθεί επ’ 
αυτοφώρω κατά τη διάπραξη 
παράβασης, ή όταν υπάρχουν υπόνοιες 
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ότι ένα νομικό πρόσωπο έχει εμπλακεί σε 
τέτοια παράβαση, τα κράτη μέλη 
αρχίζουν πλήρη διερεύνηση της 
παράβασης και, σύμφωνα με το εθνικό 
τους δίκαιο και τη σοβαρότητα της 
παράβασης, λαμβάνουν άμεσα μέτρα 
επιβολής, τα οποία περιλαμβάνουν ιδίως:
(α) την άμεση παύση της εμπορικής 
δραστηριότητας·
(β) την αλλαγή πορείας του φορτίου προς 
λιμένα, ή την προσωρινή ακινητοποίησή 
του ή την αλλαγή πορείας του 
μεταφορικού οχήματος προς άλλο 
προορισμό για επιθεώρηση·
(γ) την προσωρινή ακινητοποίηση ή 
κατάσχεση οιουδήποτε οχήματος 
μεταφοράς ή εφοδιασμού ή των 
μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν 
στη σχετική επιχείρηση·
(δ) την κατάσχεση της ξυλείας και των 
προϊόντων ξυλείας·
(ε) την αναστολή της άδειας για τη 
διάθεση ξυλείας και προϊόντων ξυλείας 
στην αγορά.
2. Τα μέτρα επιβολής είναι τέτοιας φύσης 
ώστε να προλαμβάνεται η συνέχιση της 
παράβασης και να δίδεται η δυνατότητα 
στις αρμόδιες αρχές να ολοκληρώσουν τη 
διερεύνησή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τροποποιηθέν κείμενο ακολουθεί το κείμενο που εγκρίθηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1005/2008 για την παράνομη αλιεία.

Τροπολογία 187
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
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Στις ετήσιες εκθέσεις τους, οι 
επιχειρήσεις εισαγωγής που προσφέρουν 
ξυλεία στην ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να 
περιλαμβάνουν τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και τις κοινωνικές συνέπειες 
της (διεθνούς) εμπορίας τους, της 
υλοτόμησης και της μεταφοράς της 
ξυλείας.
Πρόκειται κυρίως για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και τις κοινωνικές συνέπειες 
στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η 
υλοτόμηση και στην χώρα παραγωγής 
της ξυλείας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Διαφάνεια και δυνατότητα διενέργειας ελέγχων.

Τροπολογία 188
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύνοψη των μητρώων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ

2. Σύνοψη των μητρώων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται στο 
Διαδίκτυο σύμφωνα με την οδηγία 
2003/4/ΕΚ

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες πρέπει να τίθενται στη 
διάθεση του κοινού. 
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Τροπολογία 189
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο 
των αρμοδίων αρχών

2. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο 
των αρμοδίων αρχών στο Διαδίκτυο. Ο 
κατάλογος αυτός ενημερώνεται τακτικά.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες πρέπει να τίθενται στη 
διάθεση του κοινού.

Τροπολογία 190
Samuli Pohjamo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Συμβουλευτική ομάδα

1. Συστήνεται συμβουλευτική ομάδα που 
αποτελείται από εκπροσώπους των 
ενδιαφερομένων παραγόντων, όπως 
εκπρόσωποι βιομηχανιών του τομέα της 
ξυλείας, ιδιοκτήτες δασών, ΜΚΟ και 
ομάδες καταναλωτών, και υπό την 
προεδρία εκπροσώπου της Επιτροπής.
2. Εκπρόσωποι των κρατών μελών 
δύνανται να συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις κατόπιν δικής τους 
πρωτοβουλίας τους ή κατόπιν 
προσκλήσεως της συμβουλευτικής 
ομάδας.
3. Η συμβουλευτική ομάδα θεσπίζει τον 
κανονισμό της, ο οποίος δημοσιοποιείται 
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στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.
4. Η Επιτροπή προσφέρει την τεχνική και 
υλικοτεχνική υποστήριξη που χρειάζεται 
η συμβουλευτική ομάδα καθώς και τις 
υπηρεσίες γραμματείας για τις 
συνεδριάσεις της.
5. Η συμβουλευτική ομάδα εξετάζει και 
γνωμοδοτεί επί θεμάτων που σχετίζονται 
με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και τα οποία θέτει ο 
πρόεδρος, είτε με δική του πρωτοβουλία 
είτε κατόπιν αιτήματος των μελών της 
συμβουλευτικής ομάδας ή της επιτροπής.
6. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις 
γνωμοδοτήσεις της συμβουλευτικής 
ομάδας στην επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να είναι δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού και να διασφαλιστεί η καλή 
επικοινωνία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων πρέπει να συσταθεί συμβουλευτική ομάδα την 
οποία θα συμβουλεύεται η επιτροπή ξυλείας.

Τροπολογία 191
Riitta Myller, Anders Wijkman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τον 
κατάλογο της ξυλείας και προϊόντων 
ξυλείας που ορίζεται στο παράρτημα, 
συνεκτιμώντας τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, τις τελικές χρήσεις και 
τις διαδικασίες παραγωγής.

διαγράφεται

Τα μέτρα αυτά που αποβλέπουν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού μέσω της 
συμπλήρωσής του, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
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που αναφέρεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 192
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Παραβάσεις

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα 
μέτρα ώστε να διασφαλίσουν την επιβολή 
κυρώσεων για τουλάχιστον τις κάτωθι 
παραβάσεις του παρόντος κανονισμού:
(α) παράλειψη του φορέα εκμετάλλευσης 
να θεσπίσει σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας·
(β) παράλειψη του φορέα εκμετάλλευσης 
να θεσπίσει και/ή εφαρμόσει σύστημα 
υποχρέωσης επιμέλειας το οποίο πληροί 
όλες τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού και ιδίως του άρθρου 4·
(γ) διάθεση από φορέα εκμετάλλευσης 
στην αγορά ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας 
για τα οποία είτε γνωρίζει ότι η 
υλοτόμηση, η επεξεργασία ή η εμπορία 
πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση της 
νομοθεσίας της χώρας καταγωγής είτε 
παρέλειψε να ασκήσει την υποχρέωση 
επιμέλειας προς εξάλειψη του κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής βεβαιότητας, οι παραβάσεις που επισύρουν κυρώσεις πρέπει να ορίζονται 
στο κείμενο του κανονισμού. Οι εν λόγω παραβάσεις προσφέρουν επαρκή κίνητρα ώστε οι 
φορείς εκμετάλλευσης να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι στην ΕΕ 
διατίθεται μόνον νόμιμη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας.
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Τροπολογία 193
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις 
παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα μέτρα 
που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή το αργότερο στις 31 
Δεκεμβρίου 20XX και της γνωστοποιούν, 
χωρίς καθυστέρηση, τις τυχόν 
επακόλουθες τροποποιήσεις που τις 
επηρεάζουν.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις 
παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα μέτρα 
που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές, και 
δύνανται να περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων:

(i) οικονομικές κυρώσεις που 
αντικατοπτρίζουν:
- το βαθμό της περιβαλλοντικής βλάβης·
- την αξία των προϊόντων ξυλείας·
- τη φοροδιαφυγή και την οικονομική 
ζημία που προκάλεσε η παράβαση·
(ii) την κατάσχεση της ξυλείας και των 
προϊόντων ξυλείας·
(iii) την προσωρινή απαγόρευση της 
εμπορίας της ξυλείας και των προϊόντων 
ξυλείας·
(iv) τα κράτη μέλη δύνανται επίσης, ή 
εναλλακτικώς, να κάνουν χρήση 
αποτελεσματικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών ποινικών κυρώσεων.
Οι οικονομικές κυρώσεις αντιστοιχούν 
τουλάχιστον στην πενταπλάσια αξία των 
προϊόντων ξυλείας που αποκτήθηκαν με 
τη διάπραξη σοβαρής παράβασης. Σε 
περίπτωση επανειλημμένης σοβαρής 
παραβάσεως εντός περιόδου πέντε ετών, 
οι οικονομικές κυρώσεις αυξάνονται 
σταδιακά έως το δεκαπλάσιο της αξίας 
των προϊόντων ξυλείας που αποκτήθηκαν 
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με τη διάπραξη σοβαρής παράβασης.
Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της 
κοινοτικής νομοθεσίας περί δημοσίων 
κεφαλαίων, τα κράτη μέλη δεν χορηγούν 
δημόσια βοήθεια δυνάμει των εθνικών 
συστημάτων βοήθειας ή δυνάμει 
κοινοτικών ταμείων προς φορείς 
εκμετάλλευσης που έχουν καταδικαστεί 
για σοβαρή παράβαση του παρόντος 
κανονισμού, μέχρις ότου ληφθούν 
διορθωτικά μέτρα και επιβληθούν 
αποτελεσματικές, ανάλογες και 
αποτρεπτικές κυρώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα κοινοτικό πλαίσιο ελάχιστων κυρώσεων και ποινών θα αποτρέψει τις στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού ή τη συγκέντρωση της εμπορίας ξυλείας στις χώρες με τις μικρότερες κυρώσεις. 
Παρεμφερές νομικό πλαίσιο έχει ήδη θεσπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο με τον κανονισμό του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, 
αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

Τροπολογία 194
Riitta Myller, Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις 
παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα μέτρα 
που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις 
παραβάσεις κατά την έννοια του άρθρου 1
και λαμβάνουν όλα τα μέτρα που είναι 
αναγκαία για να εξασφαλίσουν την 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές, και 
δύνανται να περιλαμβάνουν ποινικές ή 
διοικητικές κυρώσεις όπως η προσωρινή 
απαγόρευση της εμπορίας ξυλείας και 
προϊόντων ξυλείας. 
Τα πρόστιμα πρέπει να είναι αναλογικά 
και να καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη 
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τη φοροδιαφυγή και την περιβαλλοντική 
και οικονομική ζημία που προκλήθηκε 
από μια παράβαση δυνάμει του άρθρου 1, 
και θα ανέρχονται σε τουλάχιστον Χ 
φορές την αξία της ξυλείας ή των 
προϊόντων ξυλείας που αποκτήθηκαν με 
τη διάπραξη της παράβασης.
Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της 
κοινοτικής νομοθεσίας περί δημοσίων 
κεφαλαίων, τα κράτη μέλη δεν χορηγούν 
δημόσια βοήθεια δυνάμει των εθνικών 
συστημάτων βοήθειας ή δυνάμει 
κοινοτικών ταμείων προς φορείς 
εκμετάλλευσης που έχουν καταδικαστεί 
για παράβαση δυνάμει του άρθρου 1.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο στις 
31 Δεκεμβρίου 20XX και της 
γνωστοποιούν, χωρίς καθυστέρηση, τις 
τυχόν επακόλουθες τροποποιήσεις που τις 
επηρεάζουν.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο στις 
31 Δεκεμβρίου 20XX και της 
γνωστοποιούν, χωρίς καθυστέρηση, τις 
τυχόν επακόλουθες τροποποιήσεις που τις 
επηρεάζουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τροποποιηθέν κείμενο ακολουθεί το κείμενο που εγκρίθηκε με τον κανονισμό ΕΚ 1005/2008 
για την παράνομη αλιεία.

Τροπολογία 195
Caroline Lucas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις 
παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα μέτρα 
που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις 
παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα μέτρα 
που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις δύνανται να περιλαμβάνουν 
ποινικές ή διοικητικές ποινές, πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
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αποτρεπτικές και δύνανται να 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
(i) οικονομικές κυρώσεις αντίστοιχες 
προς το βαθμό της περιβαλλοντικής 
βλάβης·
(ii) την κατάσχεση της ξυλείας και των 
προϊόντων ξυλείας·
(iii) την προσωρινή απαγόρευση της 
εμπορίας της ξυλείας και των προϊόντων 
ξυλείας. 

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο στις 
31 Δεκεμβρίου 20XX και της 
γνωστοποιούν, χωρίς καθυστέρηση, τις 
τυχόν επακόλουθες τροποποιήσεις που τις 
επηρεάζουν.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο στις 
31 Δεκεμβρίου 20XX και της 
γνωστοποιούν, χωρίς καθυστέρηση, τις 
τυχόν επακόλουθες τροποποιήσεις που τις 
επηρεάζουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να προβλέπει και τη δυνατότητα επιβολής ποινικών κυρώσεων. 
Διασαφηνίζει και αντικαθιστά την τροπολογία 46 του εισηγητή. Ο καθορισμός των κυρώσεων 
σε επίπεδο κρατών μελών θα είχε ως αποτέλεσμα ασυνέπειες στην ΕΕ όσον αφορά τις διώξεις 
δυνάμει του κανονισμού. Αυτό θα προκαλούσε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού ή συγκέντρωση 
της εμπορίας ξυλείας στις χώρες με τις μικρότερες ποινές.

Τροπολογία 196
Péter Olajos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις 
παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα μέτρα 
που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή το αργότερο στις 31 
Δεκεμβρίου 20XX και της γνωστοποιούν, 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις 
παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα μέτρα 
που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή το αργότερο στις 31 
Δεκεμβρίου 20XX και της γνωστοποιούν, 
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χωρίς καθυστέρηση, τις τυχόν 
επακόλουθες τροποποιήσεις που τις 
επηρεάζουν.

χωρίς καθυστέρηση, τις τυχόν 
επακόλουθες τροποποιήσεις που τις 
επηρεάζουν. Η παράνομη υλοτόμηση 
εντός των κρατών μελών πρέπει να 
επισύρει τις ίδιες τουλάχιστον κυρώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράνομη υλοτόμηση είναι εξίσου σοβαρή όπως και η εμπορία, με αποτέλεσμα να πρέπει να 
επιβάλλεται η ίδια κύρωση.

Τροπολογία 197
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα 
μέτρα ώστε να διασφαλίσουν την επιβολή 
κυρώσεων για τουλάχιστον τις κάτωθι 
παραβάσεις του παρόντος κανονισμού:
(α) παράλειψη του φορέα εκμετάλλευσης 
να θεσπίσει σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας·
(β) παράλειψη του φορέα εκμετάλλευσης 
να θεσπίσει και/ή εφαρμόσει σύστημα 
υποχρέωσης επιμέλειας το οποίο πληροί 
όλες τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού και ιδίως του άρθρου 4·
(γ) διάθεση από φορέα εκμετάλλευσης 
στην αγορά ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας 
για τα οποία είτε γνωρίζει ότι η 
υλοτόμηση, η επεξεργασία ή η εμπορία 
πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση της 
νομοθεσίας της χώρας καταγωγής είτε 
παρέλειψε να ασκήσει την υποχρέωση 
επιμέλειας προς εξάλειψη του κινδύνου.
2. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν μέγιστη 
κύρωση τουλάχιστον πενταπλάσια της 
αξίας των προϊόντων ξυλείας που 
αποκτήθηκαν με τη διάπραξη της 
σοβαρής παράβασης.
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Σε περίπτωση επανειλημμένης σοβαρής 
παραβάσεως εντός περιόδου πέντε ετών, 
τα κράτη μέλη επιβάλλουν μέγιστη 
κύρωση τουλάχιστον οκταπλάσια της 
αξίας των προϊόντων ξυλείας που 
αποκτήθηκαν με τη διάπραξη σοβαρής 
παράβασης.
Κατά την επιβολή των κυρώσεων αυτών, 
τα κράτη μέλη συνεκτιμούν επίσης την 
αξία της βλάβης που προκλήθηκε στους 
πόρους ξυλείας και στο σχετικό δασικό 
περιβάλλον.
3. Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης, ή 
εναλλακτικώς, να κάνουν χρήση 
αποτελεσματικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών ποινικών κυρώσεων.
4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέπουν, σύμφωνα με το εθνικό τους 
δίκαιο, την κατάσχεση της ξυλείας ή των 
προϊόντων ξυλείας που διατέθηκαν στην 
αγορά κατά παράβαση των απαιτήσεων 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθορίζοντας σαφείς παραβάσεις και κυρώσεις υπάρχει νομική αποτροπή για να 
παροτρύνονται οι φορείς εκμετάλλευσης να εφαρμόζουν συστήματα προς διασφάλιση του 
αποκλεισμού της παράνομης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στην κοινοτική αλυσίδα 
εφοδιασμού. Έτσι είναι σαφής από νομικής απόψεως η κατάσταση για τους φορείς 
εκμετάλλευσης. Η προσέγγιση αυτή είναι παρεμφερής προς εκείνη που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο 
του κανονισμού περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης 
της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ).

Τροπολογία 198
Riitta Myller, Anders Wijkman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά την προετοιμασία της έκθεσης 
που αναφέρεται στην παράγραφο (2), η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την πρόοδο 
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που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη 
σύναψη και λειτουργία των Εθελοντικών 
Συμφωνιών Συνεργασίας (VPA) FLEGT 
που εγκρίνονται δυνάμει του κανονισμού 
αριθ. 2173/2005. Η Επιτροπή εξετάζει το 
εάν απαιτούνται τυχόν αναθεωρήσεις του 
εν λόγω κανονισμού υπό το φως της 
εμπειρίας από τη λειτουργία των VPA 
FLEGT και της αποτελεσματικότητάς 
τους όσον αφορά την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της παράνομης ξυλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός πρέπει να εξασφαλίσει το σαφή ορισμό της συμμόρφωσης προς τις 
εκτελεστικές διατάξεις. Παρότι οι VPA συνιστούν σημαντικό εργαλείο προς αντιμετώπιση των 
βασικών θεμάτων της παράνομης υλοτόμησης και των σχετικών προβλημάτων, ο παρών 
κανονισμός πρέπει να λάβει υπόψη ότι δεν έχουν μέχρι τούδε θεσπιστεί μέτρα από την Επιτροπή 
προς αντιμετώπιση της μη τήρησης του κανονισμού του Συμβουλίου της ΕΕ για το σύστημα 
αδειών.

Τροπολογία 199
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά την προετοιμασία της έκθεσης 
που αναφέρεται στην παράγραφο (2), η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την πρόοδο 
που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη 
σύναψη και λειτουργία των Εθελοντικών 
Συμφωνιών Συνεργασίας (VPA) FLEGT 
που εγκρίνονται δυνάμει του κανονισμού 
αριθ. 2173/2005. Η Επιτροπή εξετάζει το 
εάν απαιτούνται τυχόν αναθεωρήσεις του 
εν λόγω κανονισμού υπό το φως της 
εμπειρίας από τη λειτουργία των VPA 
FLEGT και της αποτελεσματικότητάς 
τους όσον αφορά την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της παράνομης ξυλείας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης του συστήματος αδειών 
FLEGT με τον παρόντα κανονισμό. Είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται σαφώς ότι πρέπει να 
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα εκτελεστικά 
μέτρα του κανονισμού.

Τροπολογία 200
Caroline Lucas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Τροποποίηση της οδηγίας 2008/99/ΕΚ

1. Στο άρθρο 3 της οδηγίας 2008/99/ΕΚ 
προστίθεται το ακόλουθο σημείο με ισχύ 
από της ημερομηνίας εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού:
‘(θ α) η διάθεση στην αγορά ξυλείας ή 
προϊόντων ξυλείας από παράνομη 
υλοτόμηση.’
2. Στο Παράρτημα Α της οδηγίας 
2008/99/ΕΚ προστίθεται το ακόλουθο 
εδάφιο με ισχύ από της ημερομηνίας 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού:
- ‘Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της [...] 
για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των 
φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν 
ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά’.

Or. en
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Τροπολογία 201
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Επανεξέταση

Τρία έτη μετά τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού, και έκτοτε κάθε 
πέντε έτη, η Επιτροπή προβαίνει σε 
επανεξέταση της λειτουργίας του 
κανονισμού σε ό,τι αφορά το αντικείμενό 
του και τον σκοπό του και υποβάλλει τα 
σχετικά πορίσματά της, καθώς και 
προτάσεις για τροποποιήσεις, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η επανεξέταση θα εστιάζεται στα εξής:
λεπτομερή και εμπεριστατωμένη ανάλυση 
της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα 
της αειφόρου δασοκομίας· 
στις επιπτώσεις του παρόντος 
κανονισμού στην κοινή αγορά, με ειδική 
αναφορά στην ανταγωνιστική κατάσταση 
και στην ικανότητα νέων "παικτών" να 
εγκατασταθούν στην αγορά·
στην κατάσταση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στην αγορά και στον τρόπο 
με τον οποίο ο παρών κανονισμός έχει 
επηρεάσει τις δραστηριότητές τους.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Για να παραμένει αποτελεσματικός και για να συνεχίσει να είναι συνεπής με την αειφόρο 
δασοκομία ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αξιολογείται και να επικαιροποιείται συνεχώς.
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Τροπολογία 202
Caroline Lucas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται από […]1 Εφαρμόζεται από […]1

1 Σημ. στην ΕΕ: δύο έτη μετά την ημερομηνία 
θέσης του παρόντος κανονισμού σε ισχύ.

1 Σημ. στην ΕΕ: ένα έτος μετά την ημερομηνία 
θέσης του παρόντος κανονισμού σε ισχύ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει συζητηθεί επί πολλά έτη η έννοια της νομοθεσίας προς αντιμετώπιση της νομιμότητας και 
βιωσιμότητας της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας και ο παρών κανονισμός είναι το 
αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που ξεκίνησε το 2003. Μεγάλα τμήματα του κλάδου διαθέτουν 
ήδη συστήματα που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, προσφέροντας υλικό και 
εμπειρία στους άλλους. Η καθυστέρηση της θέσης σε ισχύ της νομοθεσίας για άλλα δύο έτη δεν 
αντικατοπτρίζει τον επείγοντα χαρακτήρα των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής και της 
απώλειας της βιοποικιλότητας, στην αντιμετώπιση των οποίων ρητά επιδιώκει να συμβάλει ο 
κανονισμός.

Τροπολογία 203
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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 
υπολείμματα)·

2. Χαρτοπολτός και χαρτί των κεφαλαίων 
47,  48 και 49 της Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας, με την εξαίρεση των 
προϊόντων με βάση το μπαμπού και των 
προϊόντων ανάκτησης (απορρίμματα και 
υπολείμματα)·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όλη η ξυλεία και όλα τα προϊόντα ξυλείας, ασχέτως από την τελική τους χρήση, πρέπει να 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.
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Τροπολογία 204
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο 12 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12α. Τα άλλα προϊόντα ξυλείας που 
περιλαμβάνονται στις κατηγορίες ΣΟ 94 
και 95, συμπεριλαμβανομένων ξύλινων 
παιχνιδιών, προϊόντων αθλητισμού, κλπ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όλη η ξυλεία και όλα τα προϊόντα ξυλείας, ασχέτως από την τελική τους χρήση, πρέπει να 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 205
Samuli Pohjamo

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I α (νέο)
Ο οργανισμός ταξινομεί τον κίνδυνο της παράνομης ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας σε 
επίπεδο χώρας / περιοχής ως «μεγάλο» για όλες τις προμήθειες στις οποίες ισχύει κάποιος 
εκ των κάτωθι δεικτών του Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Κατάλογος δεικτών για την ύπαρξη «μεγάλου» κινδύνου σε επίπεδο 
χώρας / περιοχής

Δείκτες (Παραδείγματα εξωτερικών πηγών αναφοράς)

Η χώρα / περιοχή 
καλύπτεται από 
απαγόρευση των 
εξαγωγών ξυλείας 
που έχει επιβάλει 
το Συμβούλιο 
Ασφαλείας του 
ΟΗΕ

Ισχύει σήμερα στην περίπτωση της Λιβερίας από τον Ιούλιο 
2003 (Ψήφισμα 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ)

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions03.html
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Η χώρα / περιοχή 
είναι γνωστή ως 
χώρα με χαμηλό 
επίπεδο επιβολής 
της δασικής 
νομοθεσίας και 
υψηλό επίπεδο 
διαφθοράς.

Κατά τον προσδιορισμό αυτού του δείκτη, ο οργανισμός μπορεί 
να χρησιμοποιεί τις εσωτερικές έρευνές του ή τα αποτελέσματα 
ερευνών εξωτερικών κυβερνητικών ή μη κυβερνητικών 
οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην παρακολούθηση της 
επιβολής της δασικής νομοθεσίας και της διαφθοράς, όπως η 
Παγκόσμια Τράπεζα 
(http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.asp), 
η Chatham House με έδρα το ΗΒ, (www.illegal-logging.info), η 
Environmental Investigation Agency (www.eia-international.org, 
η Global Witness (www.globalwitness.org), η Transparency 
International (www.transparency.org), κλπ.

Στη χώρα αυτή οι 
επίσημες 
στατιστικές του 
FAO 
καταδεικνύουν 
μείωση της 
δασοκάλυψης.

FAO Global Forest Resources Assessment 2005
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E14.pdf)

Ο οργανισμός έχει 
λάβει βασισμένες 
σε αξιόπιστες 
αποδείξεις 
παρατηρήσεις 
πελατών ή τρίτων 
μερών, όσον 
αφορά τις 
προμήθειές της 
από 
αμφισβητούμενες 
πηγές, οι οποίες 
δεν έχουν 
διαψευσθεί από 
τις έρευνες της 
ίδιας της 
οργάνωσης.

Or. en
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Τροπολογία 206
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι α (νέο)

Πίνακας 1 Κατάλογος δεικτών "υψηλού κινδύνου" σε εθνικό/ περιφερειακό επίπεδο

Δείκτες (Παραδείγματα εξωτερικών πηγών 
αναφοράς)

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει 
εκδώσει απαγορευτική απόφαση όσον 
αφορά τις εισαγωγές  από την 
χώρα/περιοχή. 

Ισχύει για τη Λιβερία από τον Ιούλιο 2003 
(Απόφαση 1521(2003), του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 
22ας Δεκεμβρίου 2003
http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutio
ns03.html

Η χώρα/ περιοχή φημίζεται για την ατελή 
της εφαρμογή των κανόνων και το υψηλό 
επίπεδο διαφθοράς.

Προσδιορίζοντας τον δείκτη αυτό, ο 
οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει 
εσωτερικές έρευνες ή τα πορίσματα 
ερευνών που έχουν διενεργηθεί από 
ανεξάρτητες  κυβερνητικές ή μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που 
αναπτύσσουν δραστηριότητα στον τομέα 
της παρακολούθησης της εφαρμογής της 
δασικής νομοθεσίας, όπως η Διεθνής 
Τράπεζα(http://info.worldbank.org/gover
nance/kkz2004/sc_country.asp), Chatham 
House με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο 
(www.illegal-logging.info), the 
Environmental Investigation Agency 
(www.eia-international.org), Global 
Witness (www.globalwitness.org), 
Transparency International 
(www.transparency.org),κλπ.

Η χώρα συγκαταλέγεται σ' αυτές για τις 
οποίες οι επίσημες στατιστικές του FAO 
δείχνουν μείωση των δασικών εκτάσεων

FAO Global Forest Resources Assessment 
2005 
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/
A0400E14.pdf) 

Ο οργανισμός έχει λάβει παρατηρήσεις 
που έχουν επιβεβαιωθεί βάσει έμπιστων 
αποδεικτικών στοιχείων από πελάτες και 
άλλα τρίτα μέρη, σχετικά με 
αμφιλεγόμενες πηγές, παρατηρήσεις που 
δεν έχουν διαψευστεί από ίδιες έρευνες 
του οργανισμού όσον αφορά τον 
εφοδιασμό του.
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Ο οργανισμός θα θεωρήσει ότι υφίσταται υψηλός κίνδυνος παράνομης προέλευσης ξυλείας και 
προϊόντων ξυλείας σε εθνικό/ περιφερειακό επίπεδο, σε όλες τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται 
ένας από τους ανωτέρω δείκτες.
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