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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να
αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του πρωτογενούς και του παράγωγου
δικαίου της Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή
Μαρτίου 2019, ώρα 00:00 Κεντρικής Ευρώπης (CET) («ημερομηνία αποχώρησης»)1,
εκτός αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία με κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης 2. Εκείνη τη
χρονική στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα»3.
Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο της ΕΕ και των εθνικών
αρχών, αλλά και των ιδιωτών.
Δεδομένης της σημαντικής αβεβαιότητας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο μιας
ενδεχόμενης συμφωνίας αποχώρησης, υπενθυμίζονται στους εισαγωγείς ξυλείας οι που
ενεργούν ως φορείς εκμετάλλευσης, κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 995/20104, οι έννομες συνέπειες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν το
Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί τρίτη χώρα5.
Με την επιφύλαξη τυχόν μεταβατικών ρυθμίσεων που ενδέχεται να περιέχονται σε μια
ενδεχόμενη συμφωνία αποχώρησης, οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα του εμπορίου
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Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, δύναται να αποφασίσει ομόφωνα ότι
οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
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Οι διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζονται, με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία
αποχώρησης.

3

Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ.
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής
Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία
και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23).

5

Όσον αφορά τη διακίνηση εμπορευμάτων που άρχισε πριν και ολοκληρώνεται κατά την ημερομηνία
αποχώρησης ή μετά από αυτή, η ΕΕ επιχειρεί να βρει λύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο στη συμφωνία
αποχώρησης, με βάση τη θέση της ΕΕ σχετικά με τελωνειακά θέματα, η τήρηση των οποίων είναι
απαραίτητη για την εύτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
(https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderlywithdrawal-uk-union_en).

ξυλείας, και ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010, ο κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου για τη δημιουργία συστήματος αδειών για την επιβολή
της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT)6 και τυχόν συναφείς
εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης που έχει συνάψει η ΕΕ με τρίτες χώρες7, δεν
ισχύουν πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία αποχώρησης. Το
γεγονός αυτό έχει, ιδίως, τις ακόλουθες συνέπειες8:
 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, οι φορείς
εκμετάλλευσης έχουν υποχρέωση δέουσας επιμέλειας όταν διαθέτουν ξυλεία και
προϊόντα ξυλείας στην αγορά. Από την ημερομηνία αποχώρησης, η υποχρέωση αυτή
ισχύει για φορείς εκμετάλλευσης στην ΕΕ-27 που εισάγουν ξυλεία και προϊόντα
ξυλείας από το Ηνωμένο Βασίλειο – ανεξάρτητα από τον τόπο όπου υλοτομήθηκε
αρχικά η ξυλεία.
 Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 995/2010, οι οργανισμοί παρακολούθησης πρέπει να έχουν τη νόμιμη έδρα τους
εντός της Ένωσης. Από την ημερομηνία αποχώρησης, η αναγνώριση οργανισμών που
έχουν τη νόμιμη έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο ως οργανισμών παρακολούθησης
παύει πλέον να ισχύει. Οι οργανισμοί αυτοί δεν θα είναι σε θέση να ασκούν τα
καθήκοντα που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010.
 Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου καθιερώνεται το σύστημα
αδειών FLEGT. Το σύστημα αυτό καθιστά δυνατό τον έλεγχο της εισόδου ξυλείας
στην ΕΕ από χώρες οι οποίες συνάπτουν διμερείς εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής
σχέσης (ΕΣΕΣ) με την ΕΕ. Εφόσον συμφωνηθούν, οι ΕΣΕΣ περιλαμβάνουν
δεσμεύσεις και δράσεις και από τα δύο μέρη για τον τερματισμό του εμπορίου
παράνομης ξυλείας, ιδίως με τη δημιουργία συστήματος αδειών στη χώρα εταίρο και
την έκδοση αδειών FLEGT που πιστοποιούν τη νομιμότητα της ξυλείας που εξάγεται
προς την ΕΕ. Από την ημερομηνία αποχώρησης, το εν λόγω σύστημα,
συμπεριλαμβανομένων των ΕΣΕΣ FLEGT, δεν ισχύει πλέον ως προς το Ηνωμένο
Βασίλειο.
Στον ιστότοπο της Επιτροπής σχετικά με τη δράση κατά της παράνομης υλοτομίας
(http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm) παρέχονται γενικές πληροφορίες. Οι
σελίδες αυτές θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον είναι αναγκαίο.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, περί δημιουργίας
εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L
347 της 30.12.2005, σ. 1).
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Η ΕΕ έχει έως τώρα συνάψει εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης με τη Γκάνα, τη Δημοκρατία
του Κονγκό, το Καμερούν, την Ινδονησία, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και τη Λιβερία.
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Όσον αφορά τις γνωστοποιήσεις εισαγωγών, βλ. επίσης την «Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους
- Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και κανόνες της ΕΕ στον τομέα των αδειών εισαγωγής/εξαγωγής
για ορισμένα εμπορεύματα» (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).
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