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

Την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και κατέστη «τρίτη χώρα»1. Η συμφωνία αποχώρησης2 προβλέπει μεταβατική
περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, το δίκαιο της
Ένωσης στο σύνολό του ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού3.
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα
διαπραγματευτούν συμφωνία για νέα εταιρική σχέση, η οποία θα προβλέπει μεταξύ
άλλων μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο αν η συμφωνία αυτή
θα συναφθεί και θα αρχίσει να ισχύει στο τέλος της μεταβατικής περιόδου. Σε κάθε
περίπτωση, μια τέτοια συμφωνία θα δημιουργήσει σχέση η οποία, όσον αφορά τους
όρους πρόσβασης στην αγορά, θα είναι πολύ διαφορετική από τη συμμετοχή του
Ηνωμένου Βασιλείου στην εσωτερική αγορά4, στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ και στον
χώρο ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης.
Ως εκ τούτου, υπενθυμίζεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ειδικότερα στους
οικονομικούς φορείς, η νομική κατάσταση που θα ισχύει μετά τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου (μέρος Α κατωτέρω). Στην παρούσα ανακοίνωση εξηγούνται επίσης ορισμένες
σχετικές διατάξεις διαχωρισμού της συμφωνίας αποχώρησης (μέρος Β κατωτέρω),
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Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ.
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Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, ΕΕ L 29
της 31.1.2020, σ. 7 (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης).
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Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 127 της συμφωνίας
αποχώρησης, καμία από τις οποίες δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας
ανακοίνωσης.
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Ειδικότερα, μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών δεν προβλέπει αρχές της εσωτερικής αγοράς (στον
τομέα των αγαθών και των υπηρεσιών), όπως η αμοιβαία αναγνώριση, η «αρχή της χώρας
καταγωγής» και η εναρμόνιση. Επίσης, η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών δεν καταργεί τις
τελωνειακές διατυπώσεις και τους τελωνειακούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
αφορούν την καταγωγή των εμπορευμάτων και τις εισροές τους, ούτε τις απαγορεύσεις και τους
περιορισμούς για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

καθώς και οι κανόνες που θα ισχύουν στη Βόρεια Ιρλανδία μετά τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου (μέρος Γ κατωτέρω).
Συμβουλές προς τους ενδιαφερομένους: Για την αντιμετώπιση των συνεπειών που
περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση, συνιστάται σε όλους τους φορείς
εκμετάλλευσης που εισάγουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας από το Ηνωμένο Βασίλειο να
διασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά
παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων που προέρχονται από αυτήν την ξυλεία,
καθώς και με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας δυνάμει των άρθρων 4 και 6 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.

Σημείωση
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αφορά:
-

τους φυτοϋγειονομικούς κανόνες της ΕΕ·

-

τους κανόνες της ΕΕ για τα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη·

-

τους τελωνειακούς κανόνες της ΕΕ·

Για τις πτυχές αυτές εκπονούνται ή έχουν ήδη δημοσιευτεί άλλες ανακοινώσεις5.
Επιπλέον, εφιστάται η προσοχή στην πιο γενική ανακοίνωση σχετικά με τις
απαγορεύσεις και τους περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των αδειών
εισαγωγής/εξαγωγής.
Α. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ο 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 αγορά6 και το σύστημα αδειών δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου περί δημιουργίας συστήματος αδειών για την επιβολή
της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (κανονισμός FLEGT)7, καθώς
και τυχόν σχετικές εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης FLEGT που έχει συνάψει η
Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτη χώρα8, δεν ισχύουν πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο9.
Το γεγονός αυτό έχει, ιδίως, τις ακόλουθες συνέπειες:
5

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/getting-ready-end-transition-period_el
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ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23.

7

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.

8

Εκτός από την Ινδονησία, τη μόνη μέχρι στιγμής χώρα που εκδίδει άδειες FLEGT, η ΕΕ έχει συνάψει
εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης με τη Γκάνα, τη Δημοκρατία του Κονγκό, το Καμερούν, την
Ινδονησία, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, τη Λιβερία και το Βιετνάμ.
2

1.

ΔΕΟΥΣΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ

Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, οι φορείς
εκμετάλλευσης δεν επιτρέπεται να διαθέτουν παράνομα υλοτομημένη ξυλεία ή
προϊόντα αυτής της ξυλείας στην αγορά της ΕΕ, ενώ έχουν και υποχρεώσεις
δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που επιθυμούν
να διαθέσουν στην αγορά. Οι φορείς εκμετάλλευσης υποχρεούνται να επιδεικνύουν
τη δέουσα επιμέλεια βάσει συστήματος δέουσας επιμέλειας που περιγράφεται στο
άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και, ως εκ τούτου, να αποκλείουν τη
διάθεση στην εσωτερική αγορά ξυλείας, για την οποία ο κίνδυνος παράνομης
υλοτόμησης δεν είναι αμελητέος, και προϊόντων τέτοιου είδους ξυλείας. Μετά τη
λήξη της μεταβατικής περιόδου, η υποχρέωση αυτή ισχύει επίσης για όλους τους
φορείς εκμετάλλευσης στις χώρες όπου εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 995/2010, οι οποίοι εισάγουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας από το Ηνωμένο
Βασίλειο (δηλαδή διαθέτουν στην αγορά της ΕΕ ξυλεία από το Ηνωμένο Βασίλειο),
ανεξάρτητα από τον τόπο αρχικής υλοτόμησης της ξυλείας.
2.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
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. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, 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.

3.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 θεσπίζει σύστημα αδειών για εισαγωγές στην
ΕΕ ξυλείας και προϊόντων ξυλείας από χώρες που έχουν συνάψει διμερείς
εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (ΕΣΕΣ) FLEGT με την Ένωση και
διαθέτουν λειτουργικό σύστημα αδειών FLEGT. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, η ξυλεία με άδεια FLEGT θεωρείται νόμιμα
υλοτομημένη κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και, ως εκ
τούτου, δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλλεται σε έλεγχο δέουσας επιμέλειας από
τους φορείς εκμετάλλευσης10. Αυτό αφορά αποκλειστικά έγκυρες άδειες FLEGT
που εκδίδονται από τις αρχές χορήγησης αδειών τρίτων χωρών βάσει των ΕΣΕΣ που
έχουν συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών11. Μετά τη λήξη της

9

Σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 στη Βόρεια
Ιρλανδία, βλ. μέρος Γ της παρούσας ανακοίνωσης.

10

Προς το παρόν, μόνο η Ινδονησία καλύπτεται από τον κανονισμό FLEGT, βάσει του
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1387 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2016, για την
τροποποίηση των παραρτημάτων I και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου
σύμφωνα με την εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Ινδονησία σχετικά με σύστημα
αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (C/2016/3438), ΕΕ L 223 της
18.8.2016, σ. 1.

11

Άλλες άδειες που εκδίδονται βάσει συμφωνιών μεταξύ τρίτων χωρών δεν ισχύουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
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μεταβατικής περιόδου, το εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των ΕΣΕΣ
FLEGT, δεν ισχύει πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο.
Β. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
Το άρθρο 41 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης προβλέπει ότι κάθε υφιστάμενο
και αυτοτελώς αναγνωρίσιμο εμπόρευμα που έχει διατεθεί νομίμως στην αγορά της ΕΕ ή
του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου μπορεί να
καθίσταται περαιτέρω διαθέσιμο στην αγορά της ΕΕ ή του Ηνωμένου Βασιλείου και να
κυκλοφορεί μεταξύ των δύο αυτών αγορών έως ότου φτάσει στον τελικό χρήστη του.
Ο οικονομικός φορέας που επικαλείται την εν λόγω διάταξη φέρει το βάρος να
αποδείξει, βάσει οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου, ότι το εμπόρευμα διατέθηκε στην
αγορά της ΕΕ ή του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου12.
Για τους σκοπούς της εν λόγω διάταξης, «διάθεση στην αγορά» είναι η πρώτη προσφορά
προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά στο πλαίσιο εμπορικής
δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν13. «Προσφορά προϊόντος για
διανομή, κατανάλωση ή χρήση» υπάρχει «όταν υφιστάμενο και αυτοτελώς
αναγνωρίσιμο προϊόν, μετά το στάδιο της κατασκευής, αποτελεί αντικείμενο γραπτής ή
προφορικής συμφωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων νομικών ή φυσικών προσώπων για
τη μεταβίβαση της κυριότητας, κάθε άλλου δικαιώματος ιδιοκτησίας ή της κατοχής σε
σχέση με το εν λόγω προϊόν, ή όταν αποτελεί αντικείμενο προσφοράς σε νομικό ή
φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα για τη σύναψη τέτοιας συμφωνίας»14.
Παράδειγμα: Η υποχρέωση δέουσας επιμέλειας δυνάμει που προβλέπεται στον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 δεν ισχύει για αποστολή ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας
που έχουν ήδη διατεθεί νόμιμα στην αγορά στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου και έχουν καταστεί περαιτέρω διαθέσιμα στην αγορά της ΕΕ μετά
τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.
Τούτο δεν θίγει τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους που ενδέχεται να ισχύουν για τις
εισαγωγές μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.
Γ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύει το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια
Ιρλανδία15. Το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία υπόκειται στην περιοδική

12

Άρθρο 42 της συμφωνίας αποχώρησης.

13

Άρθρο 40 στοιχεία α) και β) της συμφωνίας αποχώρησης.

14

Άρθρο 40 στοιχείο γ) της συμφωνίας αποχώρησης.

15

Άρθρο 185 της συμφωνίας αποχώρησης.
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συγκατάθεση της Συνέλευσης της Βόρειας Ιρλανδίας, ενώ η αρχική περίοδος εφαρμογής
του εκτείνεται στα 4 έτη μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου16.
Το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία καθιστά ορισμένες διατάξεις του
δικαίου της ΕΕ εφαρμοστέες επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με
τη Βόρεια Ιρλανδία. Στο πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, η ΕΕ και το
Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν επίσης ότι, στον βαθμό που οι κανόνες της ΕΕ ισχύουν
στο Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία, η Βόρεια
Ιρλανδία αντιμετωπίζεται σαν να ήταν κράτος μέλος17.
Το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία προβλέπει ότι ο κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 995/2010 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 εφαρμόζονται στο Ηνωμένο
Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία18.
Αυτό σημαίνει ότι οι αναφορές στην ΕΕ στα μέρη Α και Β της παρούσας ανακοίνωσης
πρέπει να θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνουν τη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ οι αναφορές στο
Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να θεωρείται ότι αφορούν μόνο τη Μεγάλη Βρετανία.
Ειδικότερα, αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:


Η διακίνηση ξυλείας και προϊόντων ξυλείας από τη Βόρεια Ιρλανδία προς την ΕΕ
και αντιστρόφως δεν αποτελεί εισαγωγή αλλά ενδοενωσιακή διακίνηση για τους
σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2173/2005.



Η διακίνηση ξυλείας και προϊόντων ξυλείας από τη Μεγάλη Βρετανία ή από
τρίτη χώρα προς τη Βόρεια Ιρλανδία αποτελεί εισαγωγή για τους σκοπούς του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005.
Αυτό σημαίνει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης στη Βόρεια Ιρλανδία πρέπει να
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 995/2010 και του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 2173/2005 όσον αφορά τη διάθεση
στην αγορά τέτοιου είδους ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. Ειδικότερα, αυτό
σημαίνει ότι
o Οι φορείς εκμετάλλευσης στη Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει να επιδεικνύουν
τη δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010
όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα.
o Οι φορείς εκμετάλλευσης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στη Βόρεια
Ιρλανδία οι οποίοι εισάγουν από χώρα χορήγησης αδειών FLEGT θα
πρέπει να συνοδεύονται από άδειες FLEGT εκδοθείσες από την εν λόγω
χώρα δυνάμει της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

16

Άρθρο 18 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία.

17

Άρθρο 7 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παράγραφος 1
του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία.

18

Άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία και τμήμα 26 του
παραρτήματος 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου.
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Όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία, πρέπει να οριστεί αρμόδια αρχή σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005.



Οργανισμοί παρακολούθησης εγκατεστημένοι στην ΕΕ μπορούν να ασκούν τα
καθήκοντα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 στη Βόρεια
Ιρλανδία.



Η απαίτηση εγκατάστασης για οργανισμούς παρακολούθησης πληρούται για
οργανισμούς παρακολούθησης εγκατεστημένους στη Βόρεια Ιρλανδία (ωστόσο,
βλ. κατωτέρω).

Ωστόσο, το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία αποκλείει τη δυνατότητα του
Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία:


να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη διαδικασία
διαμόρφωσης αποφάσεων της Ένωσης19·



να επικαλείται την αναγνώριση, στην ΕΕ, αξιολογήσεων από οργανισμούς
εγκατεστημένους στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την επιφύλαξη εξαιρέσεων20.

Ειδικότερα, αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:


Τα καθήκοντα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010, τα οποία
ασκούνται από οργανισμούς παρακολούθησης εγκατεστημένους στη Βόρεια
Ιρλανδία, δεν ισχύουν στην ΕΕ· ισχύουν μόνο στη Βόρεια Ιρλανδία.

Στις ιστοσελίδες της Επιτροπής σχετικά με τη δράση κατά της παράνομης υλοτομίας
(https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
και
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

19

Όταν απαιτείται ανταλλαγή πληροφοριών ή αμοιβαία διαβούλευση, αυτή θα πραγματοποιείται στο
πλαίσιο της μικτής συμβουλευτικής ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε με το άρθρο 15 του
πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία.

20

Άρθρο 7 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία.
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