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ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΛΟΣΟΜΗΜΕΝΗ ΞΤΛΕΙΑ  

ΚΑΙ ΣΟ ΤΝΟΔΕΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Λφγσ ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο μπιείαο θαη πξντφλησλ μπιείαο παγθνζκίσο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο ειιείςεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζε επίπεδν ζεζκψλ θαη δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

δαζψλ ζε ρψξεο πνπ παξάγνπλ μπιεία, ε παξάλνκε πινηνκία θαη ην ζπλαθέο εκπφξην 

πξνθαινχλ αλεζπρία ζε δηεζλέο επίπεδν. Ο φξνο «παράνομη σλοηομία» αλαθέξεηαη ζε 

θαηαζηάζεηο φπνπ ε θνπή, ε κεηαπνίεζε, ε κεηαθνξά θαη ε εμαγσγή ηεο παξαγφκελεο 

μπιείαο γίλεηαη θαηά παξάβαζε ησλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ λνκνζεζηψλ.  

 

Η παξάλνκε πινηνκία έρεη θαηαζηξεπηηθφ αληίθηππν ζε αξθεηά κέξε ηνπ πιαλήηε, φπνπ 

βξίζθνληαη νξηζκέλα απφ ηα πνιπηηκφηεξα δάζε, ηφζν ζην πεξηβάιινλ φζν θαη ζηα άηνκα 

θαη ζηηο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εμαξηψληαη απφ ηνπο πφξνπο πνπ απηά παξέρνπλ.  

 

ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πεξηιακβάλνληαη ε απνςίισζε ησλ δαζψλ, ε απψιεηα 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ε εθπνκπή αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. χκθσλα κε ηελ Πράζινη 

Βίβλο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γαζψλ, ε απνδάζσζε θαη άιιεο 

ζρεηηθέο αιιαγέο ζηε ρξήζε γεο, θπξίσο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, επζχλνληαη γηα ην 

12-15% πεξίπνπ ησλ παγθφζκησλ εθπνκπψλ CO2. Απφ ηε κεξηά ηνπ, ν Οξγαληζκφο 

Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (FAO), εθηηκά φηη ε απνςίισζε ησλ δαζψλ 

είλαη ππεχζπλε γηα ην 20% πεξίπνπ ησλ παγθφζκησλ εθπνκπψλ CO2 θαη ηαπηφρξνλα 

επηζεκαίλεη ην γεγνλφο φηη κέρξη ηψξα δελ ππάξρνπλ κεραληζκνί κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ 

ζα κπνξνχζε λα ζηακαηήζεη απηή ε αθξαία θιηκαηηθή επηβάξπλζε.  

 

ηηο αλζξψπηλεο επηπηψζεηο, πεξηιακβάλνληαη νη δηελέμεηο, ε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ, ε δηαθζνξά θαη ε θηψρηα.  ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε 

παξάλνκε πινηνκία επζχλεηαη αθφκε θαη γηα έλνπιεο ζπγθξνχζεηο. Ωο απνηέιεζκα ησλ πην 

πάλσ, ππνλνκεχεηαη ε λνκηκφηεηα ηνπ δαζηθνχ ηνκέα θαη νη πξνζπάζεηεο ησλ 

θπβεξλήζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ.  

 

Δίλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί ε έθηαζε ηεο παξάλνκεο πινηνκίαο. Σν Δπξσπατθφ Ιλζηηηνχην 

Γαζψλ (EFI – European Forest Institute) ππνινγίδεη φηη 20-40% ηεο βηνκεραληθήο μπιείαο 

πνπ παξάγεηαη δηεζλψο, ζπλνιηθήο αμίαο 10 πεξίπνπ δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, 

πξνέξρεηαη απφ παξάλνκεο πεγέο ελψ ην 20% ηεο μπιείαο απηήο θαηαιήγεη ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα εθηηκά φηη νη θπβεξλήζεηο 

ζε φιν ηνλ θφζκν ράλνπλ 10-15 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα εηεζίσο σο απνηέιεζκα ηεο 

παξάλνκεο πινηνκίαο θαη επηζεκαίλεη φηη ηα ρξήκαηα απηά ζα κπνξνχζαλ λα δαπαλεζνχλ 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ.  
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Τπφ ην θσο ησλ ζνβαξψλ πεξηβαιινληηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

παξάλνκεο πινηνκεκέλεο μπιείαο θαη ηνπ ζπλαθνχο εκπνξίνπ θαη ζηα πιαίζηα ηεο 

ζηήξημεο ησλ δηεζλψλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ε Δπξσπατθή 

Έλσζε πηνζέηεζε ην 2003 ην ρέδην Γξάζεο κε ηίηιν «Δπηβνιή ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο, 

Γηαθπβέξλεζε θαη Δκπφξην». 

 

 

ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ FLEGT ΣΗ Δ.Δ. 

 

Η Δπξσπατθή Έλσζε, σο εληαία αγνξά, είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαηαλαισηέο 

μπιείαο ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ επξσπατθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ 

θπβεξλήζεσλ πνπ αγνξάδνπλ μπιεία θαη πξντφληα μπιείαο απφ πξνκεζεπηέο ζηελ Αθξηθή, 

ζηελ Αζία θαη ζηε Νφηηα Ακεξηθή, έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ παξάλνκε πινηνκία θαη 

ζην ζπλνδεπφκελν απφ απηή εκπφξην. 

 

ην ρέδην Γξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηελ επηβνιή ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, ηε δηαθπβέξλεζε θαη 

ην εκπφξην (FLEGT - Forest Law Enforcement, Governance and Trade), θαζνξίδνληαη 

κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε ηεο εηζαγσγήο παξάλνκεο μπιείαο ζηελ ΔΔ, ζηε 

βειηίσζε ηεο παξνρήο λφκηκεο μπιείαο θαη ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα μπιεία πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ππεχζπλε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ. Σα κέηξα ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο 

εζηηάδνληαη ζε επηά ηνκείο: 

 Τπνζηήξημε ησλ εμαγσγηθψλ ρσξψλ γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξάλνκε πινηνκία·  

 πξνψζεζε ηνπ εκπνξίνπ γηα ηε λφκηκα πινηνκεκέλε μπιεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο εζεινληηθψλ ζπκθσληψλ εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ΔΔ 

θαη ρσξψλ πνπ εμάγνπλ μπιεία (FLEGT Voluntary Partnership Agreements - VPAs)· 

 πξνψζεζε πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζε ζρέζε κε 

ηε λνκηκφηεηα ηεο μπιείαο· 

 ππνζηήξημε ησλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ ηήξεζε νξζήο πξαθηηθήο 

ζην δαζηθφ ηνκέα· 

 ελζάξξπλζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ην δαζηθφ ηνκέα κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ησλ επελδχζεσλ· 

 ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ λνκνζεζηψλ ή πξνζαξκνγή ηνπο γηα ηε ζηήξημε ηνπ ρεδίνπ 

Γξάζεο θαη 

 αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ αληαγσληζκνχ ζην εκπφξην μπιείαο.  

 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο είλαη έλα εζεινληηθφ ζχζηεκα ρνξήγεζεο αδεηψλ 

κέζσ ηνπ νπνίνπ δηαζθαιίδεηαη φηη κφλν λφκηκα πινηνκεκέλε μπιεία εηζάγεηαη ζηελ ΔΔ απφ 

ρψξεο πνπ ζπκθσλνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηφ ην θαζεζηψο. χκθσλα κε ην ζχζηεκα 

απηφ, νξηζκέλα πξντφληα μπιείαο πνπ εμάγνληαη απφ εηαίξν ρψξα θαη εηζέξρνληαη ζηελ Δ.Δ. 

ζε νπνηνδήπνηε ηεισλεηαθφ ζεκείν ζέζεσο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία, ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ άδεηα FLEGT εθδηδφκελε απφ ηελ εηαίξν ρψξα κε ηελ νπνία δειψλεηαη 

φηη έρνπλ παξαρζεί απφ εγρψξηα μπιεία πνπ πινηνκήζεθε λφκηκα ή απφ μπιεία πνπ 

εηζήρζε λφκηκα ζηελ εηαίξν ρψξα.  
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Σν εζσηεξηθφ λνκηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην θαζεζηψο απηφ, δηέπεηαη απφ 

ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξ. 2173/2005 πνπ εγθξίζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2005 θαη ηνλ 

Καλνληζκφ Δθαξκνγήο (ΔΚ) 1024/2008 ηνπ 2008. Οη Καλνληζκνί απηνί ζεζπίζηεθαλ κε 

ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο εηζφδνπ μπιείαο θαη πξντφλησλ μπιείαο ζηελ ΔΔ απφ ρψξεο πνπ 

εηζέξρνληαη ζε Δζεινληηθέο πκθσλίεο Δηαηξηθήο ρέζεο (VPAs) κε ηελ ΔΔ.  

 

 

ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΔ ΤΜΦΩΝΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΔΗ (VPAs) 

 

Η δηαδηθαζία εγθαζίδξπζεο ησλ εζεινληηθψλ ζπκθσληψλ εηαηξηθήο ζρέζεο (Voluntary 

Partnership Agreements – VPAs) ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε αδεηψλ θαη ην εκπφξην ηεο λφκηκα 

πινηνκεκέλεο μπιείαο, εμαξηάηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηεο θάζε εηαίξνπ ρψξαο θαη 

πεξηιακβάλεη ηφζν ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα φζν θαη ηνπ θξαηηθνχ ηνκέα.  

 

Αθνχ ζπκθσλεζνχλ, νη VPAs πεξηιακβάλνπλ δεζκεχζεηο θαη δξάζε απφ ακθφηεξα ηα 

κέξε γηα λα ζηακαηήζνπλ ην εκπφξην παξάλνκεο μπιείαο, θπξίσο κε έλα ζχζηεκα 

αδεηνδφηεζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ειέγρεηαη ε λνκηκφηεηα ηεο μπιείαο πνπ εμάγεηαη ζηελ 

ΔΔ. Οη ζπκθσλίεο πξνσζνχλ επίζεο, ηελ θαιχηεξε επηβνιή ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη 

κηα πξνζέγγηζε ρσξίο απνθιεηζκνχο, ηφζν ηνπ Γεκφζηνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

 

Οη δηαπξαγκαηεχζεηο γίλνληαη κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο θάζε 

ελδηαθεξφκελεο ρψξαο μερσξηζηά θαη πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζηάδηα (Γηάγξακκα 1). ε 

πξψην ζηάδην θαη εθφζνλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ απφ θάπνηα εμαγσγηθή ρψξα, δίλνληαη 

πιεξνθνξίεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηνπο εηαίξνπο ηεο θαη αξρίδνπλ θάπνηεο πξν-

δηαπξαγκαηεχζεηο. ην δεχηεξν ζηάδην αξρίδνπλ νη επίζεκεο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ηεο 

ΔΔ θαη ηεο ελδηαθεξφκελεο ρψξαο κέρξη λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία. ην ηξίην ζηάδην θαη 

κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο, γίλεηαη αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο θαη 

ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηάδην εθαξκφδεηαη εμ’ νινθιήξνπ ην ζχζηεκα κε ηελ έθδνζε 

άδεηαο FLEGT γηα ηελ μπιεία πνπ εμάγεηαη απφ ηελ ρψξα απηή πξνο ηελ ΔΔ.     

 

 

 

Γηάγξακκα 1: Γηαδηθαζία εγθαζίδξπζεο ζπκθσληψλ εηαηξηθήο ζρέζεο (VPAs) 

 

Μέρξη ζήκεξα, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαηέιεμε ζε δηκεξείο ζπκθσλίεο εηαηξηθήο ζρέζεο 

(VPAs) κε ηελ Γθάλα, ην Κακεξνχλ, ηε Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ, ηελ Κεληξναθξηθαληθή 

Γεκνθξαηία θαη πξφζθαηα κε ηε Ληβεξία θαη ηελ Ιλδνλεζία φπνπ ην ζχζηεκα αδεηψλ FLEGT 

βξίζθεηαη ζηε θάζε αλάπηπμήο ηνπ. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ζπλερίδνληαη κε ηε Γθακπφλ, ηε 

Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ, ηε Μαιαηζία θαη ην Βηεηλάκ. Σνλ Απξίιην θαη ηνλ Μάην ηνπ 

2012 μεθίλεζαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Ολδνχξα θαη ηελ Γνπηάλα αληίζηνηρα, νη νπνίεο 

είλαη νη πξψηεο ρψξεο απφ ηελ Ακεξηθή πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ (ράξηεο 1).   

Πληποθοπίερ και      

ππο- 

διαππαγμαηεύζειρ 

Επίζημερ 

διαππαγμαηεύζειρ 

Ανάπηςξη    

ζςζηήμαηορ 

Άδεια                 

FLEGT 
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Υάξηεο 1: Υψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ή είλαη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο VPA κε ηελ ΔΔ  

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 1), θαίλνληαη νη ρψξεο πνπ είηε έρνπλ ππνγξάςεη ηε 

ζπκθσλία εηαηξηθήο ζρέζεο (VPA) κε ηελ ΔΔ, είηε βξίζθνληαη ζην ζηάδην ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. Πέξαλ ηνχησλ, ελδηαθέξνλ έρνπλ δείμεη θαη άιια θξάηε φπσο ε 

Βνιηβία, ε Κνινκβία, ν Ιζεκεξηλφο, ε Γνπαηεκάια, ην Πεξνχ, ε Παξαγνπάε, ε Νηθαξάγνπα, 

ην Μπειίδ θαη ε Βξαδηιία απφ ηελ Κεληξηθή θαη Νφηηα Ακεξηθή, ε Μαδαγαζθάξε, ε Αθηή ηνπ 

Διεθαληνζηνχ, ε ηέξα Λεφλε θαη ε Ιζεκεξηλή Γνπηλέα απφ ηελ Αθξηθή, ην Λάνο, ε 

Κακπνηία, ε Σατιάλδε θαη ε Μηαλκάξ απφ ηελ Αζία ελψ ελδηαθέξνλ έρνπλ επηδείμεη θαη δχν 

ρψξεο ηεο Ωθεαλίαο, ε Παπνχα Νέα Γνπηλέα θαη ηα Νεζηά ηνπ νινκψληα. ε αξθεηέο απφ 

ηηο ρψξεο απηέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πιεξνθνξηαθέο απνζηνιέο απφ κέξνπο ηεο ΔΔ ε 

νπνία πξνζδνθεί ζε κειινληηθή ζπλεξγαζία κε ηε ζχλαςε δηκεξψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ.    

 

Δπηπξφζζεηα κε ηα πην πάλσ, εθαξκφδεηαη ν μητανιζμός διμερούς ζσνηονιζμού κε ηελ 

Κίλα, ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζην παγθφζκην εκπφξην μπιείαο θαη ηνλ 

κεγαιχηεξν εηζαγσγέα μπιείαο ζηελ Αζία. Ο κεραληζκφο απηφο πξνλνεί ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ηαπηνπνίεζε θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο 

παξάλνκεο πινηνκίαο θαη ηνπ ζπλαθνχο εκπνξίνπ ζην επίπεδν ησλ δχν πιεπξψλ θαζψο 

θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Γηα ην ιφγν απηφ, ην Ννέκβξην ηνπ 2011 άλνημε ηηο πφξηεο ηνπ ην 

πξψην Γξαθείν EU FLEGT Asia ζην Πεθίλν. Ο δηάινγνο κεηαμχ Κίλαο - ΔΔ ζηνλ ηνκέα ησλ 

δαζψλ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ιφγσ ηνπ νινέλα απμαλφκελνπ εκπνξίνπ μπιείαο θαη 

πξντφλησλ μπιείαο αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνχ 

Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (FAO), ην 2010 ε Κίλα εμήγαγε πξντφληα 

μπιείαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζπλνιηθήο αμίαο 7.81 δηζεθαηνκκπξίσλ USD ($) πνπ 

απνηειεί ην 21,5% ησλ ζπλνιηθψλ δαζηθψλ πξντφλησλ πνπ εμήρζεζαλ απφ ηε ρψξα.  
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Γηα ηελ αλαδήηεζε δπλαηνηήησλ ζπλεξγαζίαο ζε ζπλαθείο ηνκείο ηνπ FLEGT, ε Δπξσπατθή 

Έλσζε δηαβνπιεχεηαη επίζεο κε ηελ Ιλδία φπνπ δεδνκέλεο ηεο δηαξθνχο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, θηινδνμεί λα απμήζεη θαη λα εληζρχζεη ηηο εμαγσγέο πξντφλησλ μπιείαο πξνο 

ηξίηεο ρψξεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. 

 

Σέινο, ε Ρσζία, πνπ ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Γηεζλνχο Σακείνπ γηα ηε Φχζε, παξάγεη 

ζεκαληηθή πνζφηεηα παξάλνκεο μπιείαο ε νπνία θαηαιήγεη ζηελ επξσπατθή αγνξά, 

δεζκεχηεθε έλαληη ηεο ΔΔ λα αλαπηχμεη ην δηθφ ηεο ζχζηεκα γηα πεξηνξηζκφ ηεο παξάλνκεο 

πινηνκίαο θαη ηνπ ζπλαθνχο εκπνξίνπ ην νπνίν λα ζπλάδεη κε ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ 

γηα ηε Ξπιεία (ΔΔ αξηζ. 995/2010).  

 

ΥΩΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΕΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΣΑΛΗΞΗ 

Ε ΤΜΦΩΝΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΤΜΦΩΝΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΠΙΚΤΡΩΗ  

ΤΜΦΩΝΙΑ 

ΕΚΔΟΗ 

ΠΡΩΣΗ 

ΑΔΕΙΑ 

ΓΚΑΝΑ 12/2006 4/9/2008 20/11/2009 19/3/2010 2014 ? 

ΚΑΜΔΡΟΤΝ 11/2007 9/5/2009 6/10/2010 - 2013 ? 

ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΤ ΚΟΝΓΚΟ 6/2008 9/5/2009 17/5/2010 - 2013 ? 

ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΑΦΡΙΚΗ 
10/2009 21/12/2010 28/11/2011 - 2014 

ΙΝΓΟΝΗΙΑ 3/2007 4/5/2011 - -  

ΛΙΒΔΡΙΑ 3/2009 9/5/2011 26/7/2011 - 2014 

ΜΑΛΑΙΙΑ 1/2007 - - -  

ΓΚΑΜΠΟΝ 9/2010 - - -  

ΛΑΪΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΤ 

ΚΟΝΓΚΟ 
10/2010 - - -  

ΒΙΔΣΝΑΜ 11/2010 - - -  

ΟΝΓΟΤΡΑ 4/2012 - - -  

ΓΟΤΪΑΝΑ 5/2012 - - -  

Πίλαθαο 1: Υψξεο πνπ είηε έρνπλ θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία εηαηξηθήο ζρέζεο (VPA) κε ηελ ΔΔ, είηε βξίζθνληαη 

ζην ζηάδην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) ΑΡ. 2173/2005 

 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξ. 2173/2005, ζεζπίδεηαη θνηλνηηθφ ζχζηεκα θαλφλσλ 

εηζαγσγήο νξηζκέλσλ πξντφλησλ μπιείαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηψλ FLEGT 

κέζσ ζπκθσληψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κε ηηο ρψξεο παξαγσγήο ηεο μπιείαο. Σα πξντφληα 

μπιείαο επί ησλ νπνίσλ ηζρχεη ην ζχζηεκα αδεηψλ FLEGT αλεμαξηήησο εηαίξνπ ρψξαο, 

φπσο αθαηέξγαζηε μπιεία, ζηξσηήξεο,  πξηνληζκέλε ή πιαληζκέλε μπιεία, θχιια γηα 

επηθάιπςε (κνξηνζαλίδεο, OSB θιπ), θφληξα πιαθέ  θ.α., αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ 

ηνπ παξφληα Καλνληζκνχ. 
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Σν ζχζηεκα αδεηψλ FLEGT εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο εηζαγσγέο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

εηαίξνπο ρψξεο. Απαγνξεχεηαη ε εηζαγσγή ζηελ ΔΔ πξντφλησλ μπιείαο πξνεξρφκελσλ απφ 

εηαίξνπο ρψξεο αλ ε απνζηνιή δελ ζπλνδεχεηαη απφ άδεηα FLEGT. Δμαηξνχληαη ηα 

πξντφληα μπιείαο ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 338/97 γηα ηελ  

πξνζηαζία ησλ εηδψλ άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο (CITES).  

 

Οη άδεηεο FLEGT κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζε πθηζηάκελα ζπζηήκαηα ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ 

ηε λνκηκφηεηα θαη ηελ αμηφπηζηε παξαθνινχζεζε πξντφλησλ μπιείαο πνπ εμάγνληαη απφ 

εηαίξνπο ρψξεο. 

 

Δπηπξφζζεηα, ν Καλνληζκφο  (ΔΚ) αξ. 2173/2005 αλάκεζα ζε άιια, πξνλνεί ηα αθφινπζα: 

 Οη αξκφδηεο αξρέο επηηξέπνπλ ζηελ Δπηηξνπή ή ζηα πξφζσπα ή νξγαληζκνχο πνπ 

νξίδεη ε Δπηηξνπή, πξφζβαζε ζηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη δεδνκέλα· 

 ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ηεο άδεηαο, νη αξκφδηεο αξρέο 

κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ηηο αξρέο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο, πεξαηηέξσ επαιεζεχζεηο 

θαη πξφζζεηεο δηεπθξηλήζεηο· 

 ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα εηζπξάηηνπλ ηέιε γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο πξάμεηο ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα ζθνπνχο ειέγρνπ· 

 νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα δεζκεχζνπλ ή λα παξαθξαηήζνπλ ηα πξντφληα 

μπιείαο εάλ ππάξρνπλ ππφλνηεο φηη ε άδεηα δελ είλαη έγθπξε. Σα έμνδα κέρξη λα 

νινθιεξσζεί ε επαιήζεπζε βαξχλνπλ ηνλ εηζαγσγέα· 

 θάζε θξάηνο κέινο, νξίδεη ηηο επηβιεηέεο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ· 

 ζε πεξίπησζε εηζαγσγήο μπιείαο απφ εηαίξν ρψξα ρσξίο άδεηα FLEGT, 

εθαξκφδεηαη ε ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία· 

 ε Δπηηξνπή απνζηέιιεη ζε φιεο ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ, ηηο 

νλνκαζίεο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ησλ αξρψλ ρνξήγεζεο αδεηψλ πνπ έρνπλ νξίζεη νη 

εηαίξνη ρψξεο θαη επηθπξσκέλα ππνδείγκαηα ησλ ζθξαγίδσλ θαη ησλ ππνγξαθψλ πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε έθδνζε ηεο άδεηαο· 

 ηα θξάηε κέιε ππνβάιινπλ κέρξη ηηο 30 Απξηιίνπ εηήζηα έθζεζε γηα ην παξειζφλ 

εκεξνινγηαθφ έηνο, ε νπνία πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 

 Σηο πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ μπιείαο πνπ εηζήρζεζαλ αλά θιάζε Δ θαη αλά 

εηαίξν ρψξα, 

 ηνλ αξηζκφ ησλ αδεηψλ FLEGT πνπ παξειήθζεζαλ αλά θιάζε Δ θαη αλά εηαίξν 

ρψξα, 

 ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ πνζνηήησλ πξντφλησλ μπιείαο 

πνπ δελ είραλ ηελ απαηηνχκελε άδεηα FLEGT θαη εθαξκφζηεθε ε ηζρχνπζα εζληθή 

λνκνζεζία.  
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ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) ΑΡ. 1024/2008  

 

Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηψλ FLEGT, θπξίσο ζε φηη 

αθνξά ηα θξάηε κέιε, ξπζκίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 1024/2008 ηεο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο 

ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Οθηψβξην 2008.  

 

Γεδνκέλεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζην δηεζλέο εκπφξην μπιείαο, πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηψλ FLEGT δελ ζα ππάξρνπλ αδηθαηνιφγεηεο 

θαζπζηεξήζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ εηζαγσγήο.  

 

Η Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε, πξέπεη λα παξέρνπλ απνδνηηθά, απνηειεζκαηηθά θαη 

δηαιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ ηεο Κνηλφηεηαο (ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε 2004/387/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ).  

 

Δπηπξφζζεηα, ν Καλνληζκφο  (ΔΚ) αξ. 1024/2008, αλάκεζα ζε άιια, πξνλνεί ηα αθφινπζα: 

 Η άδεηα FLEGT επηηξέπεηαη λα είλαη έληππε ή ειεθηξνληθή·  

 νη αξκφδηεο αξρέο ή νη ηεισλεηαθέο αξρέο θξάηνπο κέινπο, ζην νπνίν ε απνζηνιή 

δηαζαθίδεηαη γηα ζέζε ζηελ θπθινθνξία, δχλαηαη λα απαηηνχλ ηε κεηάθξαζε ηεο άδεηαο 

ζηελ επίζεκή ηνπ γιψζζα. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο επηβαξχλνπλ ηνλ εηζαγσγέα· 

 ε άδεηα ζεσξείηαη άθπξε εάλ ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο 

εκεξνκελίαο ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ άδεηα· 

 άδεηα πνπ έρεη ππνβιεζεί πξηλ ηελ άθημε ηεο απνζηνιήο ηελ νπνία θαιχπηεη, 

επηηξέπεηαη λα γίλεη δεθηή αλ φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη είλαη νξζέο θαη δελ 

ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ επαιήζεπζε· 

 δηαγξαθέο, ηξνπνπνηήζεηο ή παξάηαζε ηζρχνο ηεο άδεηαο, γίλνληαη δεθηέο κφλν 

θαηφπηλ επηθχξσζεο απφ ηελ αξρή αδεηνδφηεζεο. Αληίγξαθν ή αληηθαηάζηαζε άδεηαο,  

γίλνληαη δεθηέο κφλν αλ έρνπλ εθδνζεί θαη επηθπξσζεί απφ ηελ αξρή αδεηνδφηεζεο· 

 ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ θαηά πφζν κπνξεί λα γίλεη δεθηή άδεηα, αληίγξαθν άδεηαο 

ή άδεηα αληηθαηάζηαζεο, νη αξκφδηεο αξρέο δχλαηαη λα απαηηήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο απφ ηελ αξρή αδεηνδφηεζεο ηεο εηαίξνπ ρψξαο· 

 φηαλ ν φγθνο ή ην βάξνο ηεο μπιείαο ηα νπνία πεξηιακβάλεη ε απνζηνιή πνπ 

ππνβάιιεηαη γηα ζέζε ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία δελ απνθιίλεη πεξηζζφηεξν απφ 10% 

απφ ηνλ φγθν ή ην βάξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αληίζηνηρε άδεηα, ζεσξείηαη φηη ε 

απνζηνιή ζπκθσλεί κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη ε άδεηα.  

 

 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΓΔΙΩΝ FLEGT ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ  

 

Η Κππξηαθή Γεκνθξαηία ελαξκνληδφκελε κε ηνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ) 2173/2005 θαη (ΔΚ) 

1024/2008, πξνρψξεζε ζηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 125(Ι) ηνπ 2010 «Ο Πεξί Δθαξκνγήο ηνπ 

Δζεινληηθνχ πζηήκαηνο Αδεηψλ FLEGT γηα ηηο εηζαγσγέο μπιείαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Νφκνο ηνπ 2010». 
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Αλάκεζα ζε άιια, ν Νφκνο 125(Ι) ηνπ 2010, πξνλνεί ηα αθφινπζα: 

 Τν Τκήκα Δαζώλ νξίδεηαη ωο ε αξκόδηα αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ 2173/2005 θαη 1024/2008· 

 γηα ζθνπνχο επνπηείαο, επηζεψξεζεο, ειέγρνπ θαη εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ 

2173/2005 θαη 1024/2008 θαζψο θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, ν Γηεπζπληήο ηνπ 

Σκήκαηνο Γαζψλ εμνπζηνδνηείηαη φπσο νξίδεη ιεηηνπξγνχο ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ σο 

Δπηζεσξεηέο FLEGT· 

 θαζνξίδεηαη ε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ηεο άδεηαο FLEGT απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή, ε νπνία ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο, εθηφο αλ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ επαιήζεπζε· 

 ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηάδνληαη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα επαιήζεπζε, ε 

απνζηνιή δεζκεχεηαη απφ ηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

απαηηνχκελεο επαιήζεπζεο. Η επαιήζεπζε ηεο άδεηαο  FLEGT νινθιεξψλεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή εληφο είθνζη κίαο (21) εκεξψλ, πιένλ ηξηψλ (3) εκεξψλ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε άδεηα θαηαηεζεί εκέξα Παξαζθεπή· 

  ε αξκφδηα αξρή απνξξίπηεη άδεηα FLEGT φηαλ ε αξρή αδεηνδφηεζεο ηεο εηαίξνπ 

ρψξαο δελ ππνβάιεη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ηπρφλ αίηεκα ηεο αξκφδηαο 

αξρήο εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ππνβιεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ε αξκφδηα αξρή δηαπηζηψζεη φηη άδεηα 

FLEGT  δελ αληηζηνηρεί ζηελ απνζηνιή· 

 ζηελ πεξίπησζε πνπ άδεηα FLEGT απνξξηθζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ή ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απνζηνιή δελ ζπλνδεχεηαη απφ άδεηα FLEGT, ε απνζηνιή θαηάζρεηαη 

απφ ην Σκήκα Σεισλείσλ θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο· 

 πξφζσπν ην νπνίν δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 

2173/2005 (άξζξα 4 θαη 5), ππνβάιιεη εηο γλψζε ηνπ ςεπδή ή παξαπνηεκέλε άδεηα 

FLEGT, παξέρεη εηο γλψζε ηνπ ςεπδή ζηνηρεία πξνο επαιήζεπζε ηεο άδεηαο FLEGT, ή 

παξαθσιχεη εζθεκκέλα Δπηζεσξεηή FLEGT, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηα δχν (2) ρξφληα, ε ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα 

ρηιηάδεο επξψ (€40.000) ή θαη ζηηο δχν πνηλέο καδί.  

 

 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) ΑΡ. 995/2010  

 

Δπηπξφζζεηα ηεο άδεηαο FLEGT ε νπνία βαζίδεηαη πάλσ ζηε ζχλαςε εζεινληηθψλ 

ζπκθσληψλ εηαηξηθήο ζρέζεο (VPAs), ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο πξνρψξεζαλ ζηελ έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξ. 995/2010 ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε γηα πξψηε θνξά ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, παξάλνκα 

πινηνκεκέλεο μπιείαο ή πξντφλησλ μπιείαο. 

 

Η μπιεία θαη ηα πξντφληα μπιείαο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ,  φπσο 

απηά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκά ηνπ, πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ: Καπζφμπια, 

αθαηέξγαζηε μπιεία, πξηνληζκέλε μπιεία, θχιια γηα επηθάιπςε, θχιια πνιχζηξσηα, 

πιάθεο θαη κνξηνζαλίδεο (chipboard, MDF, OSB), ραξηνπνιηφ, έπηπια απφ μχιν,  
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πξνθαηαζθεπαζκέλα θηήξηα θ.α.. Δμαηξνχληαη, ε ρξεζηκνπνηεκέλε μπιεία θαη ηα 

ρξεζηκνπνηεκέλα πξντφληα μπιείαο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηνλ θχθιν δσήο ηνπο. 

 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ, νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ κέζσ ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαδηθαζηψλ (δέοσζας επιμέλειας), ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο 

δηάζεζεο παξάλνκα πινηνκεκέλεο μπιείαο θαη πξντφλησλ μπιείαο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά 

(είηε εηζαγφκελεο απφ άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ηξίηεο ρψξεο, είηε παξαγφκελεο 

εγρψξηα). Σν ζχζηεκα δέοσζας επιμέλειας πεξηιακβάλεη ηξία ζηνηρεία: Πξόζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο, αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ θαη κέηξα γηα κεηξηαζκό ηνπ θηλδύλνπ.  

 

Σν ζχζηεκα δέοσζας επιμέλειας ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο πεγέο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο μπιείαο πνπ δηαηίζεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά, καδί κε πιεξνθνξίεο φπσο ε ζπκκφξθσζε κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ε 

ρψξα πινηφκεζεο, ην είδνο, ε πνζφηεηα θαη ε πεξηθέξεηα θαη άδεηα πινηνκίαο αλ απαηηείηαη. 

Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, νη θορείς εκμεηάλλεσζης ζα δηελεξγνχλ αμηνιφγεζε ηνπ 

θηλδχλνπ θαη φπνπ εληνπίδεηαη θίλδπλνο λα γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα κεηξηαζκφ ηνπ. Οη 

ιεπηνκεξείο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ κέηξσλ άκβιπλζήο 

ηνπο, πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ  ζπζηήκαηνο δένπζαο επηκέιεηαο, αλαθέξνληαη ζηνλ 

Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 607/2012.  

  

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξ. 995/2010 θαη λα 

πξναρζεί ε αλάπηπμε θαιψλ πξαθηηθψλ, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη νη νξγαληζκνί πνπ 

έρνπλ αλαπηχμεη ζπζηήκαηα δένπζαο επηκέιεηαο (Οργανιζμοί Παρακολούθηζης) θαη ζηνπο 

νπνίνπο ζα κπνξνχλ, εθφζνλ είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ηελ Δπηηξνπή, λα πξνζθεχγνπλ νη 

θνξείο εθκεηάιιεπζεο. Φνξείο εθκεηάιιεπζεο νη φπνηνη ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα ή 

δηαδηθαζίεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ δελ 

ρξεηάδεηαη λα ζεζκνζεηνχλ λέα. Οη ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο 

γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αλάθιεζε ηεο αλαγλψξηζεο ησλ νξγαληζκψλ παξαθνινχζεζεο, 

ξπζκίδνληαη απφ ηνλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 363/2012 ηεο Δπηηξνπήο 

ηεο 23εο Φεβξνπαξίνπ 2012.  

 

Δπίζεο, φια ηα θξάηε κέιε έρνπλ ήδε γλσζηνπνηήζεη ζηελ Δπηηξνπή, εληφο ηεο 

θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο πνπ πξνέβιεπε ην άξζξν 7 ηνπ Καλνληζκνχ (3.6.2011), ηα 

νλφκαηα θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ πνπ ζα έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ. θνπφο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ζε θάζε ΚΜ είλαη λα: 

 Γηεμάγνπλ ηαθηηθνχο ειέγρνπο ζηνπο Οξγαληζκνχο Παξαθνινχζεζεο γηα λα 

δηαπηζηψλνπλ θαηά πφζνλ απηνί εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ 

ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξ. 995/2010 θαζψο θαη ηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 

607/2012˙ 

 ειέγρνπλ θαηά πφζνλ νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξ. 995/2010 (δηελέξγεηα θπζηθψλ ειέγρσλ 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο θαη απαίηεζε γηα ιήςε δηνξζσηηθψλ 

κέηξσλ)· 
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 ηεξνχλ κεηξψα ειέγρσλ θαη λα δηαζέηνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηελ 

νδεγία 2003/4/ΔΚ. 

 

Δπηπξφζζεηα, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηπρφλ παξαβάζεηο ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ απφ θνξείο εθκεηάιιεπζεο, ρνλδξέκπνξνπο θαη νξγαλψζεηο 

παξαθνινχζεζεο ζα επηζχξνπλ απνηειεζκαηηθέο θαη απνηξεπηηθέο θπξψζεηο.  

 

Ο παξψλ Καλνληζκφο ηίζεηαη ζε εθαξκνγή απφ ηηο 3 Μαξηίνπ 2013. Μεηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ, ηα θξάηε κέιε είλαη δεζκεπκέλα λα ππνβάιινπλ έθζεζε ζηελ Δπηηξνπή κέρξη ηηο 30 

Απξηιίνπ θάζε δεχηεξνπ έηνπο πνπ έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο εθαξκνγήο ηνπ.  

 

Παξάιιεια, ιφγσ χπαξμεο εθθξεκνηήησλ αιιά θαη ηεο πηζαλφηεηαο δηαθνξεηηθήο 

εξκελείαο θάπνησλ νξηζκψλ ηνπ Καλνληζκνχ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε 

δηαθνξεηηθνχο ρεηξηζκνχο, ε Δπηηξνπή επεμεξγάδεηαη θαζνδεγεηηθφ έγγξαθν πξνο ηα ΚΜ 

κε απψηεξν ζθνπφ ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπ.   

 

 

ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) αριθ. 607/2012  

 

Με ηνλ εθηειεζηηθφ Καλνληζκφ ζεζπίδνληαη ιεπηνκεξείο θαλφλεο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα 

δένπζαο επηκέιεηαο θαη ηε ζπρλφηεηα θαη ηε θχζε ησλ ειέγρσλ ζηνπο νξγαληζκνχο 

παξαθνινχζεζεο. Βαζηθέο ηνπ πξφλνηεο είλαη: 

 

1. Εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δένπζαο επηκέιεηαο: 

 Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο εθαξκφδνπλ ην ζχζηεκα δένπζαο επηκέιεηαο γηα θάζε 

ζπγθεθξηκέλν είδνο μπιείαο ή πξντφλησλ μπιείαο πνπ παξέρνληαη απφ ζπγθεθξηκέλν 

πξνκεζεπηή, εληφο 12 κελψλ, λννπκέλνπ φηη ην είδνο ησλ δέληξσλ, ε(νη) ρψξα(εο)  

πινηφκεζεο, ή ε(νη) πεξηθέξεηα(εο) ηεο ρψξαο θαη ε(νη) άδεηα(εο) πινηνκίαο παξακέλνπλ 

ακεηάβιεηεο.  

 Η πην πάλσ παξάγξαθνο δελ ζίγεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο λα 

δηαηεξεί κέηξα θαη δηαδηθαζίεο πνπ παξέρνπλ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 995/2010 ζρεηηθά κε θάζε παξηίδα 

μπιείαο θαη πξντφλησλ μπιείαο πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά απφ ηνλ θνξέα 

εθκεηάιιεπζεο.  

 

2. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα από ηνλ θνξέα εθκεηάιιεπζεο 

 Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα μπιείαο θαη πξντφλησλ μπιείαο απφ ηνλ 

θνξέα εθκεηάιιεπζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

995/2010 παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα πην θάησ: 

 Η πιήξεο επηζηεκνληθή νλνκαζία ηνπ είδνπο δέληξνπ παξέρεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη αζάθεηα ζηε ρξήζε ηεο θνηλήο νλνκαζίαο·  

 νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο παξέρνληαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη δηαθνξεηηθφο θίλδπλνο παξάλνκεο πινηφκεζεο 

κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο·  
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 νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ άδεηα πινηνκίαο παξέρνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ππάξρεη δηαθνξεηηθφο θίλδπλνο παξάλνκεο πινηφκεζεο κεηαμχ ησλ αδεηψλ 

πινηνκίαο ζε κηα ρψξα ή πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο πινηφκεζεο.  

 

3. Αμηνιόγεζε θαη κεηξηαζκόο ηωλ θηλδύλωλ 

 Η πηζηνπνίεζε ή άιια ζπζηήκαηα επαιήζεπζεο απφ ηξίηνπο κπνξνχλ λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ θαη κεηξηαζκνχ ησλ 

θηλδχλσλ φηαλ πιεξνχλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 Έρνπλ ζεζπίζεη θαη δηαζέζεη γηα ρξήζε ηξίησλ έλα δηαζέζηκν ζην θνηλφ ζχζηεκα 

απαηηήζεσλ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ φιεο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο 

ηεο εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο· 

 νξίδνπλ φηη θαηάιιεινη έιεγρνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηηφπησλ 

επηζθέςεσλ, δηελεξγνχληαη απφ ηξίηνπο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα πνπ δελ 

ππεξβαίλνπλ ηνπο 12 κήλεο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

εθαξκνζηέα λνκνζεζία·    

 πεξηιακβάλνπλ κέζα, επαιεζεπκέλα απφ ηξίηνπο, γηα ηελ ηρλειάηεζε ηεο 

πινηνκεκέλεο μπιείαο ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνζηέα λνκνζεζία, θαζψο θαη ησλ 

πξντφλησλ μπιείαο πνπ παξάγνληαη απφ ηελ ελ ιφγσ μπιεία, ζε νπνηνδήπνηε 

ζεκείν ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ πξηλ απφ ηε δηάζεζή ηεο ζηελ αγνξά·  

 πεξηιακβάλνπλ ειέγρνπο, επαιεζεπκέλνπο απφ ηξίηνπο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

φηη δελ εηζέξρεηαη ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ μπιεία ή πξντφληα μπιείαο άγλσζηεο 

πξνέιεπζεο ή μπιεία ή πξντφληα μπιείαο πνπ δελ έρνπλ πινηνκεζεί ζχκθσλα κε 

ηελ εθαξκνζηέα λνκνζεζία.    

 

4. Τήξεζε αξρείωλ από ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο 

 Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα μπιείαο ή πξντφλησλ μπιείαο απφ ηνλ 

θνξέα εθκεηάιιεπζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

995/2010 θαη ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ ηνπ κεηξηαζκνχ ηνπ θηλδχλνπ ηεθκεξηψλνληαη 

κε ηα θαηάιιεια αξρεία, ηα νπνία θπιάζζνληαη γηα 5 έηε θαη δηαηίζεληαη γηα ειέγρνπο 

απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

 Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δένπζαο επηκέιεηαο νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ζπιιεγφκελεο 

πιεξνθνξίεο ειέγρνληαη κε βάζε ηα θξηηήξηα θηλδχλνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 995/2010, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη απνθάζεηο 

γηα κεηξηαζκφ ηνπ θηλδχλνπ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο 

πξνζδηνξίδεη ηνλ βαζκφ θηλδχλνπ. 

 

5. Σπρλόηεηα θαη θύζε ηωλ ειέγρωλ ζηνπο νξγαληζκνύο παξαθνινύζεζεο 

 Οη αξκφδηεο αξρέο δηαζθαιίδνπλ φηη νη έιεγρνη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 995/2010 δηελεξγνχληαη 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε δχν έηε.  

 Οη έιεγρνη δηελεξγνχληαη ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ: 

 Η αξκφδηα αξρή, θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο, έρεη 

δηαπηζηψζεη ειιείςεηο φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή ηελ εθαξκνγή, απφ 
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ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο, ηνπ ζπζηήκαηνο δένπζαο επηκέιεηαο πνπ έρεη 

ζεζπηζηεί απφ ηνλ νξγαληζκφ παξαθνινχζεζεο· 

 ε επηηξνπή έρεη ελεκεξψζεη ηηο αξκφδηεο αξρέο φηη ν νξγαληζκφο 

παξαθνινχζεζεο έρεη ππνζηεί κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

363/2012 ζρεηηθά κε ηνπο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ 

αλάθιεζε ηεο αλαγλψξηζεο ησλ νξγαληζκψλ παξαθνινχζεζεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 995/2010.   

 Οη έιεγρνη δηελεξγνχληαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, εθηφο αλ είλαη αλαγθαία ε εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ νξγαληζκφ παξαθνινχζεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ.  

 Οη αξκφδηεο αξρέο δηελεξγνχλ ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο.  

 Οη αξκφδηεο αξρέο δηελεξγνχλ ειέγρνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 995/2010, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ: 

 Αηθλίδηνπο ειέγρνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηηφπησλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ· 

  εμέηαζε ηεο ηεθκεξίσζεο θαη ησλ αξρείσλ ησλ νξγαληζκψλ παξαθνινχζεζεο· 

 ζπλεληεχμεηο κε ηε δηεχζπλζε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ 

παξαθνινχζεζεο· 

 ζπλεληεχμεηο κε θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη εκπφξνπο ή θάζε άιιν ζρεηηθφ 

πξφζσπν· 

  εμέηαζε ηεο ηεθκεξίσζεο θαη ησλ αξρείσλ ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο· 

  εμέηαζε δεηγκάησλ ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα δένπζαο επηκέιεηαο ηνπ νηθείνπ νξγαληζκνχ 

παξαθνινχζεζεο.  

 

6. Εθζέζεηο ηωλ ειέγρωλ ζηνπο νξγαληζκνύο παξαθνινύζεζεο 

 Οη αξκφδηεο αξρέο ζπληάζζνπλ εθζέζεηο γηα ηνπο επηκέξνπο ειέγρνπο πνπ 

δηελήξγεζαλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ κεζφδσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο θαη ηα πνξίζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο.  

 Οη αξκφδηεο αξρέο γλσζηνπνηνχλ ζηνλ νξγαληζκφ παξαθνινχζεζεο πνπ έρεη 

ππνβιεζεί ζε έιεγρν ηα πνξίζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ζρεδίνπ έθζεζεο. Ο 

νξγαληζκφο παξαθνινχζεζεο κπνξεί λα ππνβάιεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ απηέο.   

 Οη αξκφδηεο αξρέο ζπληάζζνπλ ηηο εθζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 995/2010 βάζεη ησλ εθζέζεσλ ησλ επηκέξνπο ειέγρσλ.  

 

7. Έλαξμε ηζρύνο 

Ο παξψλ θαλνληζκφο είλαη δεζκεπηηθφο σο πξνο φια ηα κέξε ηνπ θαη ηζρχεη άκεζα ζε θάζε 

θξάηνο κέινο.  
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ΚΑΣ’ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) ΑΡΙΘ. 363/2012  

Με ηνλ Καλνληζκφ απηφ ζπκπιεξψλνληαη νη δηαδηθαζηηθνί θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ αλάθιεζε ηεο αλαγλψξηζεο ησλ νξγαληζκψλ παξαθνινχζεζεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξ. 995/2010. Οη βαζηθέο πξφλνηεο ηνπ είλαη νη εμήο: 

 

1. Αίηεζε Αλαγλώξηζεο 

 Οπνηαδήπνηε εηαηξεία, λνκηθφ πξφζσπν, επηρείξεζε, ίδξπκα ή αξρή, λφκηκα 

εγθαηεζηεκέλε ζηελ Έλσζε, κπνξεί λα ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή αίηεζε ζε κηα απφ ηηο 

επίζεκεο γιψζζεο ηεο Έλσζεο γηα λα αλαγλσξηζηεί σο νξγαληζκφο παξαθνινχζεζεο· 

 ε Δπηηξνπή γλσζηνπνηεί ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο ζηνλ ππνςήθην παξέρνληάο ηνπ 

ρξνλνδηάγξακκα εληφο ηνπ νπνίνπ ζα ιάβεη απφθαζε γηα ηελ αίηεζή ηνπ· 

 αλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο, ε Δπηηξνπή 

δελ εθδψζεη απφθαζε αλαγλψξηζεο ή έρεη απνξξίςεη ηελ αίηεζε, ελεκεξψλεη εγγξάθσο 

ηνλ ππνςήθην γηα ηελ πξφνδν ηεο αμηνιφγεζεο ηεο αίηεζεο·  

 ε Δπηηξνπή δηαβηβάδεη αληίγξαθν ηεο αίηεζεο ζηηο νηθείεο αξκφδηεο αξρέο, νη νπνίεο 

δχλαηαη λα ππνβάινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ εκεξνκελία 

δηαβίβαζεο. 

 

2. Πξόζζεηα έγγξαθα & πξόζβαζε ζηνπο ρώξνπο 

 Έλαο ππνςήθηνο ή νη νηθείεο αξκφδηεο αξρέο έρνπλ ππνρξέσζε, αλ ηνπο δεηεζεί 

απφ ηελ Δπηηξνπή, λα ππνβάινπλ πξφζζεηα έγγξαθα εληφο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζεζκίαο· 

 ν ππνςήθηνο νξγαληζκφο παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

θαζψο θαη ηηο αλαγθαίεο δηεπθνιχλζεηο γηα λα επαιεζεχζεη ε ηειεπηαία αλ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 995/2010 θαη ηνλ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε  

Καλνληζκφ. Οη νηθείεο αξκφδηεο αξρέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίζθεςε.   

 

3. Απόθαζε Αλαγλώξηζεο 

 Όηαλ ε Δπηηξνπή πάξεη απφθαζε αλαγλψξηζεο ελφο νξγαληζκνχ, ηελ θνηλνπνηεί  

εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο, ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νξγαληζκφ. Σαπηφρξνλα ηνπ ρνξεγεί ην πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο θαη αλαθνηλψλεη ηελ 

απφθαζή ηεο πξνο φιεο ηηο αξκφδηεο αξρέο φισλ ησλ ΚΜ. 

 

4. Ννκηθή πξνζωπηθόηεηα θαη λόκηκε εγθαηάζηαζε εληόο ηεο Έλωζεο 

 ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο ππνςήθηνο νξγαληζκφο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ΚΜ, ππνρξενχηαη λα δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ έδξα ηνπ, ηνλ 

θχξην ηφπν ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηεο Έλσζεο, θαζψο θαη γηα 

ηα παξαηήκαηα ή ζπγαηξηθέο πνπ δηαζέηεη. Γειψλεη επίζεο ζε πην ΚΜ ζα 

δξαζηεξηνπνηεζεί· 

 Ο ππνςήθηνο πνπ είλαη αξρή ΚΜ δελ απαηηείηαη λα απνδείμεη ηελ λνκηθή ηνπ 

πξνζσπηθφηεηα.    
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5. Καηάιιειε εκπεηξνγλωκνζύλε 

 Έλαο νξγαληζκφο παξαθνινχζεζεο απαηηείηαη λα δηαζέηεη πξνζσπηθφ κε: 

 Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε επηζηεκνληθφ θιάδν ζρεηηθφ κε ηα θαζήθνληα ηνπ 

νξγαληζκνχ (δαζνθνκία, πεξηβάιινλ, δίθαην, δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ, εκπφξην, ειεγθηηθή, δηαρείξηζε αιπζίδαο πξνκεζεηψλ, 

ρξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο), 

 γηα ηηο αλψηεξεο ζέζεηο ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή 

επαγγεικαηηθή πείξα ζρεηηθή κε ηα θαζήθνληα ηνπ νξγαληζκνχ 

 

6. Ιθαλόηεηα άζθεζεο θαζεθόληωλ ηνπ νξγαληζκνύ παξαθνινύζεζεο  

 Ο ππνςήθηνο απνδεηθλχεη φηη δηαζέηεη: 

  Ιθαλή νξγαλσηηθή δνκή, 

 ζχζηεκα δένπζαο επηκέιεηαο πξνο δηάζεζε θαη ρξήζε απφ ηνπο θνξείο 

εθκεηάιιεπζεο, 

  δηαδηθαζίεο πνπ λα επηηξέπνπλ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

δένπζαο επηκέιεηαο, 

  δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο ζσζηήο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δένπζαο επηκέιεηαο 

απφ ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη ιήςεο κέηξσλ ζηελ πεξίπησζε αδπλακίαο 

ελφο θνξέα εθκεηάιιεπζεο λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζσζηά.  

 

7. Απνπζία ζύγθξνπζεο ζπκθεξόληωλ 

 Ο ππνςήθηνο  πξέπεη λα νξγαλψλεηαη κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ ακεξνιεςία ηνπ· 

 φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ν ππνςήθηνο λα εθαξκφδεη 

έγγξαθεο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα απνθχγεη ηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζε 

επίπεδν νξγαληζκνχ θαη αηνκηθφ.   

 

8. Πιεξνθνξίεο γηα κεηέπεηηα αιιαγέο  

 Ο νξγαληζκφο παξαθνινχζεζεο ελεκεξψλεη άκεζα ηελ Δπηηξνπή εάλ κεηά ηελ 

αλαγλψξηζε: 

  Πξνθχςεη νπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηα νξζήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, 

  ηδξχζεη λέα ππνθαηαζηήκαηα, παξαξηήκαηα ή ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζηελ Έλσζε, 

  απνθαζίζεη λα παξέρεη ππεξεζίεο ζε άιια ΚΜ πιελ απηψλ πνπ είρε δειψζεη 

ζηελ αίηεζή ηνπ, 

  παχζεη λα παξέρεη ππεξεζίεο ζε θάπνην ΚΜ· 

 ε Δπηηξνπή αλαθνηλψλεη ηηο πην πάλσ πιεξνθνξίεο ζηηο νηθείεο αξκφδηεο αξρέο. 

 

9. Επαλεμέηαζε ηεο απόθαζεο αλαγλώξηζεο 

  Η Δπηηξνπή επαλεμεηάδεη νπνηεδήπνηε κηα απφθαζε αλαγλψξηζεο νξγαληζκνχ 

παξαθνινχζεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ:  

  Λακβάλεη πιεξνθνξίεο είηε απφ ηελ αξκφδηα αξρή είηε απφ ηξίηνπο φηη έλαο 

νξγαληζκφο παξαθνινχζεζεο δελ εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ ζχκθσλα κε ηηο 

πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 995/2010 θαη ηνπ Καη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ, 
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  ελεκεξσζεί απφ έλα νξγαληζκφ παξαθνινχζεζεο ζρεηηθά κε αιιαγέο πνπ 

πξνέθπςαλ κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηνπ· 

 ν ππνςήθηνο παξέρεη ζηελ νκάδα επαλεμέηαζεο, ε νπνία ζπζηήλεηαη γα λα 

επηθνπξεί ηε δηεμαγσγή ηεο επαλεμέηαζεο,   πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ θαζψο θαη 

φιεο ηηο δηεπθνιχλζεηο  πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζεη θαηά πφζν πιεξνχληαη νη πξφλνηεο 

ηνπ Καλνληζκνχ 995/2010 θαη ηνπ Καη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ. Οη νηθείεο αξκφδηεο 

αξρέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίζθεςε· 

 ε νκάδα επαλεμέηαζεο ζπληάζζεη έθζεζε κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο πνπ ζπλνδεχεηαη 

κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία θαη ε νπνία:  

 Πεξηιακβάλεη ζχζηαζε ζρεηηθά κε ην αλ πξέπεη λα αλαθιεζεί ή φρη ε αλαγλψξηζε 

ηνπ νξγαληζκνχ, 

  δηαβηβάδεηαη ζηηο νηθείεο αξκφδηεο αξρέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 

παξαηεξήζεηο εληφο ηξηψλ εβδνκάδσλ απφ ηελ εκεξνκελία δηαβίβαζεο, 

  παξέρεηαη, ππφ κνξθή ζχλνςεο, ζηνλ ελδηαθεξφκελν νξγαληζκφ, ν νπνίνο 

κπνξεί λα ππνβάιεη παξαηεξήζεηο εληφο ηξηψλ εβδνκάδσλ απφ ηελ εκεξνκελία 

δηαβίβαζεο ηεο ζχλνςεο· 

 αλ ε νκάδα επαλεμέηαζεο θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νξγαληζκφο 

παξαθνινχζεζεο δελ αληαπνθξίλεηαη πιένλ ζηα θαζήθνληά ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ ΔΔ αξ. 995/2010, ηφηε: 

 πληζηά ζηελ έθζεζε επαλεμέηαζεο ηελ αλάθιεζε ηεο αλαγλψξηζεο είηε 

πξνζσξηλά θαη/ή ππφ φξνπο, είηε κφληκα, αλάινγα κε ηηο ειιείςεηο, ή 

 ζπζηήλεη ζηελ Δπηηξνπή λα εθδψζεη αλαθνίλσζε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ή λα 

απεπζχλεη επίζεκε πξνεηδνπνίεζε ή λα κελ πξνβεί ζε άιιε ελέξγεηα. 

 

10. Απόθαζε γηα αλάθιεζε αλαγλώξηζεο 

 Η Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηε έθζεζε επαλεμέηαζεο, απνθαζίδεη λα 

αλαθαιέζεη ηελ αλαγλψξηζε νξγαληζκνχ παξαθνινχζεζεο είηε πξνζσξηλά θαη/ή ππφ 

φξνπο, είηε κφληκα· 

  φηαλ απφ ην επίπεδν ησλ ειιείςεσλ πνπ δηαπηζηψλεηαη δελ ζπλεπάγεηαη, ζχκθσλα 

κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 995/2010 θαη ηνπ Καη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ, φηη ν 

νξγαληζκφο παξαθνινχζεζεο δελ αληαπνθξίλεηαη πιένλ ζηα θαζήθνληά ηνπ, ε 

Δπηηξνπή κπνξεί λα εθδψζεη αλαθνίλσζε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ή επίζεκε 

πξνεηδνπνίεζε· 

 ε απφθαζε γηα ηελ αλάθιεζε ηεο αλαγλψξηζεο νξγαληζκνχ παξαθνινχζεζεο 

θαζψο θαη ε αλαθνίλσζε ή επίζεκε πξνεηδνπνίεζε, θνηλνπνηνχληαη ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νξγαληζκφ παξαθνινχζεζεο θαη αλαθνηλψλνληαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο 

φισλ ησλ ΚΜ, εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπο. 

 

Ο Καη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο είλαη δεζκεπηηθφο σο πξνο φια ηα κέξε ηνπ θαη ηζρχεη 

άκεζα ζε θάζε ΚΜ.  
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ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 995/2010 ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 

Η Κχπξνο, κέρξη ηηο 3 Μαξηίνπ, 2013, εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 

γηα ηε μπιεία, πξέπεη λα ελαξκνλίζεη ηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο έηζη ψζηε λα ζπλάδεη κε ηηο 

πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ. Αλάκεζα ζηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ 

πεξηιακβάλνληαη ε ελίζρπζε ηεο επνπηείαο θαη ηνπ έιεγρνπ ηεο εκπνξίαο μπιείαο ζε εζληθφ 

επίπεδν, ε ζέζπηζε θαλφλσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ απνηξεπηηθψλ θπξψζεσλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ, θιπ.  

 

Μέζα ζηα πην πάλσ πιαίζηα, ην Σκήκα Γαζψλ ην νπνίν νξίζηεθε απφ ηελ Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία σο ε αξκφδηα αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, κεηά απφ 

δεκφζηα δηαβνχιεπζε κε εθπξνζψπνπο ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ, Τπεξεζηψλ θαη 

Σκεκάησλ εηνίκαζε πξνζρέδην λφκνπ κε ηίηιν «Ο Πεξί ηνπ Διέγρνπ ηεο Δκπνξίαο Ξπιείαο 

θαη Πξντφλησλ Ξπιείαο Νφκνο ηνπ 2013» ην νπνίν έρεη ήδε απνζηείιεη ζηε Γεληθή 

Δηζαγγειία γηα λνκνηερληθφ έιεγρν. ηφρνο είλαη λα πξνσζεζεί άκεζα ζην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην θαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα ςήθηζε κέρξη ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο 

ηνπ Καλνληζκνχ.  

 

 

 

 

 

 

Σκήκα Γαζψλ 

Κιάδνο Πξνγξακκαηηζκνχ  

Γεθέκβξηνο, 2012 
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