
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1024/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Οκτωβρίου 2008

περί καθορισμού λεπτομερών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του
Συμβουλίου περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην

Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, της 20ής
Δεκεμβρίου 2005, περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος
αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινό
τητα (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την επιβολή της δασικής
νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) (2)
καθορίζονται μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση
του προβλήματος της παράνομης υλοτομίας και του συν
δεόμενου με αυτή εμπορίου. Στο σχέδιο δράσης προτείνεται
η ανάπτυξη συστήματος αδειών για την επιβολή της δασικής
νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (στο εξής
καλούμενο «σύστημα αδειών FLEGT»), ώστε να εξασφαλίζε
ται ότι μόνον νόμιμα υλοτομημένη ξυλεία θα εισάγεται από
τις χώρες που θα συμμετέχουν στο σύστημα.

(2) Στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος, η Κοινότητα προτί
θεται να συνάπτει εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης
με χώρες και περιφερειακές οργανώσεις (εταίροι χώρες
FLEGT). Τα προϊόντα ξυλείας που εξάγει στην Κοινότητα
εταίρος χώρα FLEGT πρέπει να καλύπτονται από άδεια
FLEGT η οποία έχει εκδοθεί από την αρχή αδειοδότησης
της εν λόγω χώρας. Η άδεια FLEGT πρέπει να τεκμηριώνει
τη νομιμότητα των προϊόντων ξυλείας που καλύπτει, σύμ
φωνα με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη εθελοντική συμφωνία
εταιρικής σχέσης FLEGT.

(3) Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 καθορίζονται οι δια
δικασίες της ΕΕ για την εφαρμογή του συστήματος αδειών
FLEGT, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης να καλύπτο
νται από άδεια FLEGT τα προϊόντα ξυλείας καταγωγής εταί
ρων χωρών FLEGT τα οποία εισάγονται στην Κοινότητα.

(4) Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος
αδειών FLEGT, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να επαληθεύουν ότι
προϊόντα ξυλείας τα οποία διασαφίζονται για θέση σε ελεύ
θερη κυκλοφορία στην Κοινότητα καλύπτονται από άδεια
FLEGT. Η άδεια FLEGT πρέπει να γίνεται δεκτή εφόσον
πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

(5) Κατά συνέπεια, πρέπει να καθοριστούν λεπτομερείς διατάξεις
για τις προϋποθέσεις αποδοχής άδειας FLEGT.

(6) Για να εξασφαλιστεί η ενιαία μεταχείριση των αδειών FLEGT
από τις αρχές των κρατών μελών είναι αναγκαίο να καθορι
στούν οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην
άδεια. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να προβλέπεται τυποποιη
μένη μορφή αδειών FLEGT, ούτως ώστε να διευκολύνεται
η αποτελεσματική επαλήθευσή τους.

(7) Δεδομένης της ανταγωνιστικότητας στο διεθνές εμπόριο
ξυλείας, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι κατά την εφαρμογή
του συστήματος αδειών FLEGT οι διαδικασίες σχετικά με
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων ξυλείας με άδεια
FLEGT δεν επιφέρουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις των
διαδικασιών εισαγωγής. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να
προβλεφθούν διαδικασίες για την επαλήθευση και την απο
δοχή της άδειας FLEGT οι οποίες να είναι όσο το δυνατόν
απλούστερες και πρακτικές, χωρίς ωστόσο να διακυβεύεται η
αξιοπιστία του συστήματος.

(8) Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί, στο πλαί
σιο του θεματολογίου της Λισσαβόνας, να αυξήσουν την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιού
νται στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την απόφαση
2004/387/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, περί της διαλειτουργι
κής παροχής πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυ
βέρνησης στις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους
πολίτες (IDABC) (3), η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει
να παρέχουν αποδοτικά, αποτελεσματικά και διαλειτουργικά
συστήματα πληροφοριών και επικοινωνίας για την ανταλ
λαγή πληροφοριών μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων και
των πολιτών της Κοινότητας.
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(1) ΕΕ L 347 της 30.12.2005, σ. 1.
(2) COM (2003) 251 τελικό.

(3) ΕΕ L 144 της 30.4.2004, σ. 65. Διορθωτικό στην ΕΕ L 181 της
18.5.2004, σ. 25.



(9) Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργα
σίας δεδομένων διέπεται από την οδηγία 95/46/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώ
πων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρα
κτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών (1), η οποία είναι πλήρως εφαρμοστέα στην επεξεργα
σία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς
του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά την επεξεργα
σία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβά
νουν οι άδειες.

(10) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την εφαρμογή
της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο
(FLEGT),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Ο παρόν κανονισμός καθορίζει λεπτομερώς τους κανόνες εφαρμο
γής του συστήματος για τις εισαγωγές προϊόντων ξυλείας που
προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, συμπληρωματικώς
προς τους ορισμούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005,
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «Αποστολή»: ποσότητα προϊόντων ξυλείας που καθορίζονται στα
παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005
συνοδευόμενη από άδεια FLEGT, την οποία αποστέλλει από
εταίρο χώρα αποστολέας ή φορτωτής και η οποία υποβάλλεται
σε τελωνείο για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

2. «Ηλεκτρονική άδεια»: άδεια FLEGT σε ψηφιακή μορφή ώστε να
είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή ή επεξεργασία της, η οποία
περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες καταχωρισμένες στις
θέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα.

3. «Έντυπη άδεια»: άδεια FLEGT στη μορφή που καθορίζεται στο
παράρτημα.

4. «Αρμόδια αρχή ή αρχές»: η αρχή ή οι αρχές που ορίζει κράτος
μέλος για την παραλαβή, την αποδοχή και την επαλήθευση
αδειών FLEGT.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ FLEGT

Άρθρο 3

1. Η άδεια FLEGT, εφεξής καλούμενη «η άδεια», επιτρέπεται να
είναι έντυπη ή ηλεκτρονική.

2. Η Επιτροπή θα διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές και στις τελω
νειακές αρχές κάθε κράτους μέλους υπόδειγμα ή τις τεχνικές προ
διαγραφές της άδειας που εκδίδει κάθε εταίρος χώρα.

Άρθρο 4

Η άδεια χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη άλλων διατυπώσεων που
αφορούν τη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εντός της Κοινότητας.

Άρθρο 5

Οι αρμόδιες αρχές ή οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους στο
οποίο η αποστολή διασαφίζεται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία
δύνανται να απαιτούν τη μετάφραση της άδειας στην επίσημη
γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους
μέλους.

Οι σχετικές δαπάνες επιβαρύνουν τον εισαγωγέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Άρθρο 6

1. Η άδεια υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές του κράτους
μέλους στο οποίο διασαφίζεται η αποστολή που καλύπτεται από
την άδεια, προκειμένου να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία.

2. Οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ενη
μερώνουν τις τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εθνι
κές διαδικασίες, αμέσως μόλις γίνει δεκτή η άδεια.

3. Η άδεια θεωρείται άκυρη εάν η ημερομηνία υποβολής της
είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης που αναφέρεται στην
άδεια.

4. Άδεια που έχει υποβληθεί πριν από την άφιξη της αποστολής
την οποία καλύπτει επιτρέπεται να γίνει δεκτή, εάν πληροί όλες τις
απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 7 και δεν κριθεί αναγκαία
περαιτέρω επαλήθευση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1.
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5. Όταν κριθεί αναγκαία περαιτέρω επαλήθευση της άδειας ή
της αποστολής σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10, η άδεια γίνεται
δεκτή μόνο μετά την ικανοποιητική ολοκλήρωση της περαιτέρω
επαλήθευσης.

Άρθρο 7

1. Οι έντυπες άδειες ανταποκρίνονται στο αντίστοιχο υπόδειγμα
άδειας.

2. Οι έντυπες και οι ηλεκτρονικές άδειες περιέχουν τις πληρο
φορίες που αναφέρονται στο παράρτημα, σύμφωνα με τις καθοδη
γητικές σημειώσεις που ορίζονται παράρτημα.

Άρθρο 8

1. Διαγραφές ή τροποποιήσεις άδειας γίνονται δεκτές μόνον
εφόσον έχουν επικυρωθεί από την αρχή αδειοδότησης.

2. Παράταση της ισχύος άδειας γίνεται δεκτή μόνον εάν έχει
επικυρωθεί από την αρχή αδειοδότησης.

3. Αντίγραφο άδειας ή άδεια αντικατάστασης γίνεται δεκτό
μόνον εάν έχει εκδοθεί και επικυρωθεί από την αρχή αδειοδότησης.

4. Η άδεια δεν γίνεται δεκτή εάν, μετά την παροχή συμπληρω
ματικών πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 9 ή περαιτέρω έρευνα
σύμφωνα με το άρθρο 10, κατά περίπτωση, διαπιστωθεί ότι δεν
αντιστοιχεί στην αποστολή.

Άρθρο 9

Σε περίπτωση αμφιβολιών κατά πόσον μπορεί να γίνει δεκτή άδεια,
αντίγραφο άδειας ή άδεια αντικατάστασης, οι αρμόδιες αρχές δύνα
νται να απαιτήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες από την αρχή
αδειοδότησης της εταίρου χώρας.

Το αίτημα για συμπληρωματικές πληροφορίες επιτρέπεται να συνο
δεύεται από αντίτυπο της εν λόγω άδειας, αντίγραφό της ή άδεια
αντικατάστασης.

Άρθρο 10

1. Εάν κριθεί αναγκαία περαιτέρω επαλήθευση της αποστολής
προτού οι αρμόδιες αρχές να είναι σε θέση να αποφασίσουν κατά
πόσον μπορεί να γίνει δεκτή άδεια, επιτρέπει να διενεργούνται
έλεγχοι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον η αποστολή ανταποκρίνε

ται στις πληροφορίες που περιέχει η άδεια και, κατά περίπτωση, στα
αρχεία που αφορούν τη σχετική άδεια τα οποία τηρεί η αρχή
αδειοδότησης.

2. Όταν ο όγκος ή το βάρος των προϊόντων ξυλείας τα οποία
περιλαμβάνει η αποστολή που υποβάλλεται για θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία δεν αποκλίνει περισσότερο από 10 % από τον όγκο ή
το βάρος που αναφέρεται στην αντίστοιχη άδεια, θεωρείται ότι η
αποστολή συμφωνεί με τις πληροφορίες που περιέχει η άδεια όσον
αφορά τον όγκο ή το βάρος.

Άρθρο 11

1. Στη θέση 44 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου που υποβάλ
λεται για τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία
αναφέρεται ο αριθμός της άδειας η οποία καλύπτει τα προϊόντα
ξυλείας που αφορά η διασάφηση.

Όταν η τελωνειακή διασάφηση πραγματοποιείται με την τεχνική
ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, ο αριθμός αναφέρεται στην
κατάλληλη θέση.

2. Τα προϊόντα ξυλείας τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μόνο
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται στο άρ-
θρο 6 παράγραφος 2.

Άρθρο 12

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές δεν είναι οι τελωνειακές αρχές,
τα κράτη μέλη δύνανται να αναθέσουν στις τελωνειακές αρχές τα
συγκεκριμένα καθήκοντα των αρμοδίων αρχών.

Η ανάθεση των καθηκόντων αυτών κοινοποιείται στην Επιτροπή.

Άρθρο 13

Οι διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο εκτελούνται
με συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων και των τελωνειακών αρχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 14

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά
συστήματα για την ανταλλαγή και την καταγραφή των δεδομένων
που περιέχουν οι άδειες.

EL18.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/25



2. Τα ηλεκτρονικά συστήματα που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1 καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ
των αρμοδίων αρχών και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών
και μεταξύ των αρμοδίων αρχών και των τελωνειακών αρχών, αφε
νός, και της Επιτροπής ή της αρχής αδειοδότησης κάθε εταίρου
χώρας, αφετέρου.

3. Κατά τη συγκρότηση των ηλεκτρονικών συστημάτων, τα
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τη συμπληρωματικότητα, τη συμβα
τότητα και τη διαλειτουργικότητά τους. Λαμβάνουν υπόψη τις
κατευθυντήριες γραμμές που καταρτίζει η Επιτροπή.

Άρθρο 15

Τα ηλεκτρονικά συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παρά
γραφος 1 επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν τα ακό
λουθα:

α) διαδικασία για την παραλαβή και την καταγραφή των δεδομένων
που περιέχουν οι άδειες,

β) διαδικασία για την ανταλλαγή των δεδομένων που περιέχουν οι
άδειες,

γ) τρόπο για την αποθήκευση των δεδομένων που περιέχουν οι
άδειες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 16

Ο παρών κανονισμός αφήνει ανέπαφο και ουδόλως θίγει το επίπεδο
προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προ
σωπικών δεδομένων βάσει των διατάξεων του κοινοτικού και του
εθνικού δικαίου και, ιδίως, δεν μεταβάλλει τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα που καθορίζει η οδηγία 95/46/ΕΚ. Η προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
εξασφαλίζεται ιδίως όσον αφορά τυχόν αποκάλυψη ή κοινοποίηση
προσωπικών δεδομένων που περιέχουν άδειες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την ημερομηνία που εφαρ
μόζεται η πρώτη τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2173/2005, η οποία εγκρίνεται σύμφωνα με το άρ-
θρο 10 του ιδίου κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΗΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Μορφή που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3)
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