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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2173/2005  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ης ∆εκεµβρίου 2005 «περί δηµιουργίας εθελοντικού 
συστήµατος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλεία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα»,  

όπως τροποποιήθηκε µε τον  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 657/2014  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 «για 
την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συµβουλίου, όσον αφορά 

την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών εξουσιών στην Επιτροπή» 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Άρθρο 1 
 
1. Ο παρών κανονισµός θεσπίζει 

κοινοτικό σύστηµα κανόνων 
εισαγωγής ορισµένων προϊόντων 
ξυλείας, προς εφαρµογήν του 
συστήµατος αδειών FLEGT. 

 
2. Το σύστηµα αδειών εφαρµόζεται 

µέσω συµφωνιών εταιρικής 
σχέσης µε τις χώρες παραγωγής 
ξυλείας. 

 
3. Ο παρών κανονισµός 

εφαρµόζεται στις εισαγωγές 
προϊόντων ξυλείας του 
παραρτήµατος ΙΙ και ΙΙΙ από 
εταίρους χώρες που 
απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι. 

 
Άρθρο 2 

  
Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισµοί: 
 
1) «σύστηµα αδειών για την επιβολή 
της δασική νοµοθεσίας, τη 
διακυβέρνηση και το εµπόριο» 
(«σύστηµα αδειών FLEGT»): η 
έκδοση αδειών εξαγωγής ξυλείας 
προς την Κοινότητα από εταίρους 
χώρες και η εφαρµογή του στην 
Κοινότητα, και δη στις κοινοτικές 
διατάξεις περί συνοριακών ελέγχων˙ 
 

2) «εταίρος χώρα»:κάθε κράτος ή 
περιφερειακός οργανισµός που 
συνάπτει συµφωνία εταιρικής 
σχέσης όπως περιλαµβάνεται στο 
παράρτηµα Ι˙ 
 
3) «συµφωνία εταιρικής σχέσης»: η 
συµφωνία µεταξύ της Κοινότητας 
και εταίρου χώρας µε την οποία η 
Κοινότητα και µια εταίρος χώρα 
δεσµεύονται να συµπράξουν για την 
υποστήριξη του σχεδίου δράσης 
FLEGT και να εφαρµόσουν το 
σύστηµα αδειών FLEGT˙ 
 
4) «περιφερειακός οργανισµός»: 
οργανισµός αποτελούµενος από 
κυρίαρχα κράτη που του έχουν 
µεταβιβάσει αρµοδιότητες, 
παρέχοντάς του την ικανότητα να 
συνάπτει συµφωνίες εταιρικής 
σχέσης εξ ονόµατος τους, όσον 
αφορά θέµατα του συστήµατος 
αδειών FLEGT όπως 
περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι˙ 
 
5) «άδεια FLEGT»:έγγραφο 
χορηγούµενο σε βάση αποστολής ή 
συντελεστή της αγοράς, σε 
τυποποιηµένη µορφή, µη 
πλαστογραφήσιµο και 
παραποιήσιµο, που τα στοιχεία του 
είναι επαληθεύσιµα και αναφέρει 
ότι η αποστολή πληροί τις 
απαιτήσεις του συστήµατος αδειών 
FLEGT, έχει δε εκδοθεί και 
επικυρωθεί νοµοτύπως από αρχή 
χορήγησης αδειών εταίρου χώρας. 
Τα συστήµατα έκδοσης, 
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καταχώρισης και ανακοίνωσης 
αδειών µπορεί να είναι οργανωµένα 
υπό µορφή εντύπων ή ηλεκτρονικών 
µέσων˙ 
 
6) «συντελεστής της αγοράς»: ο 
ιδιωτικός ή δηµόσιος φορέας που 
εµπλέκεται στη δασοκοµία ή στη 
µεταποίηση ή το εµπόριο προϊόντων 
ξυλείας˙ 
 
7) «αρχή ή αρχές χορήγησης 
αδειών»: η αρχή ή οι αρχές που 
ορίζει µια εταίρος χώρα για την 
έκδοση και επικύρωση των αδειών 
FLEGT˙ 
 
8) «αρµόδια αρχή ή αρχές»: η αρχή 
ή οι αρχές που ορίζουν τα κράτη 
µέλη για την επαλήθευση των 
αδειών FLEGT˙ 
 
9) «προϊόντα ξυλείας»: τα προϊόντα 
που απαριθµούνται στα 
παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ, επί των 
οποίων εφαρµόζεται το σύστηµα 
αδειών FLEGT και τα οποία όταν 
εισάγονται στην Κοινότητα δεν 
µπορούν να χαρακτηρισθούν ως 
«εµπορεύµατα χωρίς εµπορικό 
χαρακτήρα», ως ορίζεται στο 
κεφάλαιο 1 άρθρο 1 παράγραφος 6 
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
2454/93 της Επιτροπής, της 2ας 
Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό 
ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 
του Συµβουλίου περί θεσπίσεως του 
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1)˙ 
 
10) «νόµιµα παραχθείσα ξυλεία»: 
προϊόντα ξυλείας παραχθέντα από 
εγχώρια ξυλεία που υλοτοµήθηκε 
νοµίµως ή από ξυλεία που εισήχθη 
νοµίµως σε εταίρο χώρα σύµφωνα 
µε την εθνική νοµοθεσία που 
ορίζεται από την εταίρο χώρα και 
αναφέρεται στη συµφωνία εταιρικής 
σχέσης˙ 
 
11) «εισαγωγή»: η θέση σε ελεύθερη 
κυκλοφορία προϊόντων ξυλείας, 
κατά την έννοια του άρθρου 79 του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 291/1992 

του Συµβουλίου περί θεσπίσεως 
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(2)˙ 
 
12) «αποστολή»: φορτίο προϊόντων 
ξυλείας˙ 
 
13) «εξαγωγή»: η φυσική έξοδος ή 
αναχώρηση προϊόντων ξυλείας από 
οποιοδήποτε σηµείο της 
γεωγραφικής επικράτειας εταίρου 
χώρας για να εισαχθούν στην 
Κοινότητα˙ 
 
14) «παρακολούθηση από τρίτους»: 
σύστηµα µε το οποίο ένας 
οργανισµός, ανεξάρτητος από τις 
κυβερνητικές αρχές εταίρου χώρας 
και από τον οικείο τοµέα 
δασοκοµίας και ξυλείας, 
παρακολουθεί και συντάσσει 
εκθέσεις για τη λειτουργία του 
συστήµατος αδειών FLEGT ˙ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ 
 

Άρθρο 3 
 

1. Το σύστηµα αδειών FLEGT 
εφαρµόζεται µόνο στις 
εισαγωγές που προέρχονται 
από εταίρους χώρες. 

 
2. Κάθε συµφωνία εταιρικής 

σχέσης περιλαµβάνει 
χρονοδιάγραµµα που έχει 
συµφωνηθεί για την εφαρµογή 
των ανειληµµένων δι’ αυτής 
υποχρεώσεων. 

 
Άρθρο 4 

 
1. Απαγορεύεται η εισαγωγή στην 

Κοινότητα προϊόντων ξυλείας 
προερχοµένων από εταίρους 
χώρες, αν η αποστολή δεν 
συνοδεύεται από άδεια 
FLEGT. 

 
2. Προκειµένου να παρέχονται οι 

αναγκαίες εγγυήσεις όσον 



 3 

αφορά τη νοµιµότητα των 
συγκεκριµένων προϊόντων 
ξυλείας, η Επιτροπή αξιολογεί 
υφιστάµενα συστήµατα που 
εγγυώνται τη νοµιµότητα και 
την αξιόπιστη ιχνηλάτηση των 
προϊόντων ξυλείας που 
εξάγονται από χώρες-εταίρους 
και εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για την έγκρισή τους. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύµφωνα 
µε τη διαδικασία εξέτασης 
στην οποία παραπέµπει το 
άρθρο 11 παράγραφος 3. 

 
Τα συστήµατα που εγκρίνει η 
Επιτροπή µπορούν να 
αποτελούν τη βάση αδειών 
FLEGT 

 
3. Τα προϊόντα ξυλείας των ειδών 

που απαριθµούνται στα 
παραρτήµατα Α, Β και Γ του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
338/97 του Συµβουλίου (*), 
εξαιρούνται από την απαίτηση 
της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου.  

 
Η Επιτροπή επανεξετάζει την 
εν λόγω εξαίρεση 
λαµβανοµένων υπόψη των 
εξελίξεων στην αγορά και της 
πείρας που θα αποκτηθεί από 
την εφαρµογή του παρόντος 
κανονισµού,  υποβάλει έκθεση 
περί των ευρηµάτων της στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο και 
παρουσιάζει, εφόσον 
παρίσταται ανάγκη, τις 
κατάλληλες νοµοθετικές 
προτάσεις. 

 
Άρθρο 5 

 
1. Η άδεια FLEGT που συνοδεύει 

κάθε αποστολή προσκοµίζεται 
στην αρµόδια αρχή 
ταυτόχρονα µε την υποβολή 

της τελωνειακής διασάφησης 
για τη θέση της αποστολής 
αυτής σε ελεύθερη 
κυκλοφορία στην Κοινότητα. 
Οι αρµόδιες αρχές 
καταγράφουν και φυλάσσουν -
σε ηλεκτρονική µορφή ή 
έντυπο- το πρωτότυπο της 
άδειας FLEGT µαζί µε την 
αντίστοιχη τελωνειακή 
διασάφηση. 
 
Εισαγωγές προϊόντων ξυλείας 
δυνάµει αδείας FLEGT 
χορηγηθείσας σε συντελεστή 
της αγοράς επιτρέπονται όσο 
διαρκεί η ισχύς της αδείας. 
 

2. Οι αρµόδιες αρχές επιτρέπουν 
στην Επιτροπή, ή στα 
πρόσωπα ή οργανισµούς που 
ορίζει η Επιτροπή, πρόσβαση 
στα σχετικά έγγραφα και 
δεδοµένα, σε περίπτωση 
προβληµάτων που εµποδίζουν 
την οµαλή λειτουργία του 
συστήµατος αδειών FLEGT. 

 
3. Οι αρµόδιες αρχές 

επιτρέπουν, στα πρόσωπα ή 
τους περιφερειακούς 
οργανισµούς που έχουν ορίσει 
οι εταίροι χώρες ως αρµοδίους 
για την παρακολούθηση του 
συστήµατος αδειών FLEGT 
από τρίτους, πρόσβαση στα 
σχετικά έγγραφα και δεδοµένα 
υπό τον όρο ότι δεν θα 
απαιτηθεί από τις αρµόδιες 
αρχές να παράσχουν 
οιαδήποτε πληροφορία της 
οποίας η ανακοίνωση 
απαγορεύεται από την εθνική 
νοµοθεσία. 

 
4. Οι αρµόδιες αρχές 

αποφασίζουν αν χρειάζονται 
περαιτέρω επαληθεύσεις των 
αποστολών, σύµφωνα µε 
προσέγγιση βασιζόµενη στην 
ανάλυση κινδύνου. 
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5. Σε περίπτωση αµφιβολιών ως 

προς την εγκυρότητα της 
άδειας, οι αρµόδιες αρχές 
µπορούν να ζητήσουν από τις 
αρχές χορήγησης της άδειας 
περαιτέρω επαληθεύσεις και 
πρόσθετες διευκρινίσεις, όπως 
καθορίζεται στη συµφωνία 
εταιρικής σχέσης που έχει 
συναφθεί µε την εξάγουσα 
χώρα-εταίρο. 

 
6. Τα κράτη µέλη µπορούν να 

εισπράττουν τέλη για την 
κάλυψη των δαπανών που 
απορρέουν από επίσηµες 
πράξεις αρµοδίων αρχών 
διενεργηθείσες για λόγους 
ελέγχου σύµφωνα µε το παρόν 
άρθρο. 

 
7. Οι τελωνειακές αρχές µπορούν 

να δεσµεύσουν ή να 
παρακρατήσουν τα προϊόντα 
ξυλείας εάν υπάρχουν 
υπόνοιες ότι η άδεια δεν είναι 
έγκυρη. Τα έξοδα µέχρι να 
ολοκληρωθεί η επαλήθευση 
βαρύνουν τον εισαγωγέα, 
εκτός εάν αποφασίσει άλλως το 
κράτος µέλος. 

 
8. Κάθε κράτος µέλος ορίζει τις 

επιβλητέες κυρώσεις σε 
περίπτωση παράβασης των 
διατάξεων του παρόντος 
κανονισµού. Οι κυρώσεις 
αυτές πρέπει να είναι 
αποτελεσµατικές, ανάλογες µε 
την παράβαση και 
αποτρεπτικές.  

 
9. Η Επιτροπή, προκειµένου να 

εξασφαλισθούν ενιαίες 
προϋποθέσεις για την 
εκτέλεση του παρόντος 
άρθρου, εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τον καθορισµό των 
διαδικαστικών κανόνων και 
των τυποποιηµένων εγγράφων, 

συµπεριλαµβανοµένης 
πιθανής µορφής τους. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέµπει το άρθρο 
11 παράγραφος 3.  

 
Άρθρο 6 

 
1. Αν οι αρµόδιες αρχές 

διαπιστώσουν ότι δεν πληρούνται 
οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 
παράγραφος 1, ενεργούν 
σύµφωνα µε την ισχύουσα 
εθνική νοµοθεσία. 

 
2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή κάθε πληροφορία 
σύµφωνα µε την οποία οι 
διατάξεις του παρόντος 
κανονισµού καταστρατηγούνται 
ή έχουν καταστρατηγηθεί. 

 
Άρθρο 7 

 
1. Τα κράτη µέλη ορίζουν τις 

αρµόδιες αρχές που είναι 
υπεύθυνες για την εφαρµογή του 
παρόντος κανονισµού και για 
την επικοινωνία µε την 
Επιτροπή. 

 
2. Η Επιτροπή αποστέλλει σε όλες 

τις αρµόδιες αρχές των κρατών 
µελών τις ονοµασίες και τα 
λοιπά στοιχεία των αρχών 
χορήγησης αδειών που έχουν 
ορίσει οι εταίροι χώρες, 
επικυρωµένα υποδείγµατα των 
σφραγίδων και των υπογραφών 
που αποδεικνύουν τη νόµιµη 
έκδοση µιας άδειας, καθώς και 
όλες τις άλλες πληροφορίες που 
έχει λάβει όσον αφορά τις 
άδειες. 

 
Άρθρο 8 

 
1. Τα κράτη µέλη καλούνται να 

υποβάλλουν µέχρι τις 30 
Απριλίου ετήσια έκθεση για το 
παρελθόν ηµερολογιακό έτος, η 
οποία περιέχει τα ακόλουθα: 
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α) τις ποσότητες των 

προϊόντων ξυλείας που 
εισήχθησαν στα κράτη 
µέλη στο πλαίσιο του 
συστήµατος αδειών 
FLEGT, ανά κλάση του 
ΕΣ που παρατίθεται στα 
παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ, 
καθώς και ανά εταίρο 
χώρα, 

β) τον αριθµό των αδειών 
FLEGT που 
παρελήφθησαν, ανά 
κλάση του ΕΣ που 
παρατίθεται στα 
παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ, 
καθώς και ανά εταίρο 
χώρα, 

γ) Τον αριθµό των 
περιπτώσεων και των 
σχετικών ποσοτήτων 
προϊόντων ξυλείας, όταν 
έχει εφαρµοστεί το άρθρο 
6 παράγραφος 1. 

   
2. Η Επιτροπή καθορίζει τη µορφή 

της έκθεσης αυτής προκειµένου 
να διευκολύνει την 
παρακολούθηση της λειτουργίας 
του συστήµατος αδειών FLEGT. 

 
3. Η Επιτροπή καταρτίζει ετήσια 

συγκεφαλαιωτική έκθεση έως 
την 30η Ιουνίου, βασιζόµενη στις 
πληροφορίες που παρείχαν τα 
κράτη µέλη µε τις ετήσιες 
εκθέσεις τους για το παρελθόν 
ηµερολογιακό έτος και την 
καθιστά προσιτή στο κοινό κατά 
τα οριζόµενα στον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 30ης Μαΐου 
2001, για την πρόσβαση του 
κοινού στα έγγραφα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συµβουλίου και της Επιτροπής 
(4). 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 9 
 
∆ύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της 
πρώτης συµφωνίας εταιρικής 
σχέσης η Επιτροπή υποβάλει στο 
Συµβούλιο έκθεση για την 
εφαρµογή του παρόντος 
κανονισµού, βασιζόµενη ιδίως στις 
συγκεφαλαιωτικές εκθέσεις του 
άρθρου 8 παράγραφος 3 και στις 
αναθεωρήσεις των συµφωνιών 
εταιρικής σχέσης. Η έκθεση αυτή 
συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από 
προτάσεις βελτίωσης του 
συστήµατος αδειών FLEGT. 

 
Άρθρο 10 

 
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα 
µε το άρθρο 11α για την 
τροποποίηση του καταλόγου των 
χωρών-εταίρων και των 
αντιστοίχων αρχών χορήγησης 
αδειών, ο οποίος παρατίθεται στο  
παράρτηµα Ι. 

 
2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα 
µε το άρθρο 11α για την 
τροποποίηση του καταλόγου των 
προϊόντων ξυλείας που 
απαριθµούνται στο παράρτηµα 
ΙΙ, στα οποία εφαρµόζεται το 
σύστηµα αδειών FLEGT. Κατά 
την έγκριση των εν λόγω 
τροποποιήσεων, η Επιτροπή 
λαµβάνει υπόψη την εφαρµογή 
των συµφωνιών εταιρικής σχέσης 
FLEGT. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις περιλαµβάνουν 
τους κωδικούς αριθµούς των 
εµπορευµάτων, τετραψήφιο 
κωδικό των κλάσεων ή εξαψήφιο 
των διακρίσεων της ισχύουσας 
έκδοσης του παραρτήµατος Ι του 
εναρµονισµένου συστήµατος 
περιγραφής και κωδικοποίησης 
εµπορευµάτων. 

 
3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει κατ’ 
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εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα 
µε το άρθρο 11α για την 
τροποποίηση του καταλόγου των 
προϊόντων ξυλείας που 
απαριθµούνται στο παράρτηµα 
ΙΙΙ, στα οποία εφαρµόζεται το 
σύστηµα αδειών FLEGT. Κατά 
την έγκριση των εν λόγω 
τροποποιήσεων, η Επιτροπή 
λαµβάνει υπόψη την εφαρµογή 
των συµφωνιών εταιρικής σχέσης 
FLEGT. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις περιλαµβάνουν 
τους κωδικούς αριθµούς των 
εµπορευµάτων, τετραψήφιο 
κωδικό των κλάσεων ή εξαψήφιο 
των διακρίσεων της ισχύουσας 
έκδοσης του παραρτήµατος Ι του 
εναρµονισµένου συστήµατος 
περιγραφής και κωδικοποίησης 
εµπορευµάτων και εφαρµόζονται 
µόνο στις συγκεκριµένες χώρες-
εταίρους που περιλαµβάνονται 
στο παράρτηµα ΙΙΙ. 

 
Άρθρο 11 

 
1. Η Επιτροπή επικουρείται από 

την επιτροπή για την εφαρµογή 
της δασικής νοµοθεσίας, τη 
διακυβέρνηση και το εµπόριο 
(FLEGT). Πρόκειται για 
επιτροπή κατά την έννοια του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου(**).  

 
2. ∆ιεγράφη 
 
3. Όταν γίνεται παραποµπή στην 

παρούσα παράγραφο, 
εφαρµόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011. 

 
4. ∆ιεγράφη 
 

Άρθρο 11α 
Άσκηση της εξουσιοδότησης 

 
1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων 
ανατίθεται στην Επιτροπή υπό 

τους όρους του παρόντος 
άρθρου. 

 
2. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 10 

παράγραφοι 1, 2 και 3 εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών 
από τις 30 Ιουνίου 2014. Η 
Επιτροπή υποβάλει έκθεση 
σχετικά µε τις εξουσίες που της 
έχουν ανατεθεί το αργότερο 
εννέα µήνες πριν από τη λήξη 
της περιόδου των πέντε ετών. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
αυτοµάτως για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός 
τριών µηνών πριν από τη λήξη 
κάθε περιόδου. 

 
3. Η εξουσιοδότηση που 

αναφέρεται στο άρθρο 10 
παράγραφοι 1, 2 και 3 µπορεί 
να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συµβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης θέτει τέρµα στην 
εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επόµενη της δηµοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε µεταγενέστερη 
ηµεροµηνία που ορίζεται σε 
αυτήν. Η απόφαση δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη 
ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων. 

 
4. Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει µια 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την 
κοινοποιεί συγχρόνως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο. 

 
5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδίδεται του άρθρου 10 
παράγραφοι 1, 2 και 3 τίθεται σε 
ισχύ µόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο εντός προθεσµίας 
δύο µηνών από την κοινοποίηση 
της πράξης αυτής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο ή εάν, πριν από τη 
λήξη της προθεσµίας αυτής, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο έχουν αµφότερα 
ενηµερώσει την Επιτροπή ότι δεν 
θα διατυπώσουν αντίρρηση. Η 
προθεσµία αυτή παρατείνεται 
κατά τέσσερις µήνες µε 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του 
Συµβουλίου.  

 
Άρθρο 12 

 
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να 
ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής 
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 
 
Ο παρών κανονισµός είναι 
δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη 
του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 
 

Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2005. 
Για το Συµβούλιο 

Η Πρόεδρος 
M. BECKETT 

 
_____________________ 
(1) EE L 253 της 11.10.1993, σ. 1. 

κανονισµός όπως τροποποιήθηκε 
τελευταία από τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 883/2005 (ΕΕ L 148 
της 11.6.2005, σ.5). 

(2) EE L 302 της 19.10.1992, σ.1. 
κανονισµός όπως τροποποιήθηκε 
τελευταία από τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 648/2005 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου (ΕΕ L 117 της 
4.5.2005, σ.13). 

(*) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 338/97 
του Συµβουλίου, της 9ης 
∆εκεµβρίου 1996, για την 
προστασία των ειδών άγριας 
πανίδας και χλωρίδας µε τον 
έλεγχο του εµπορίου τους (ΕΕ L 
61 της 3.3.1997, σ.1).   

(4) EE L 145 της 31.5.2001, σ. 43.  
(**) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και το Συµβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη 

θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά µε τους τρόπουθς 
ελέγχου από τα κράτη µέλη της 
άσκησης των εκτελεστικών 
αµοδιοτήτων από την Επιτροπή 
(EE L 55 της 28.2.2011, σ.13). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΕΙ 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

Προϊόντα ξυλείας επί των οποίων ισχύει το σύστηµα αδειών FLEGT, ανεξαρτήτως εταίρου χώρας 
 

 
Κλάση ΕΣ 

 
Περιγραφή 

4403 

 
Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισµένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σοµφός ή 
ορθογωνισµένη 
 

4406 
 
Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόµοιοι 
 

4407 

 
Ξυλεία πριονισµένη ή πελεκηµένη κατά µήκος, κοµµένη εγκάρσια ή ξετυλιγµένη, έστω και 
πλανισµένη, λειασµένη µε ελαφρόπετρα ή εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 
mm 
 

4408 

 
Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που λαµβάνονται µε τεµαχισµό 
ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) ή για άλλη 
παρόµοια ξυλεία σε επανωτές στρώσεις και άλλη ξυλεία πριονισµένη κατά µήκος, κοµµένη 
εγκάρσια ή ξετυλιγµένη, έστω και πλανισµένη, λειασµένη µε ελαφρόπετρα ή συνενωµένη κατ’ 
άκρον ή εγκαρσίως, πάχους που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 mm 
 

4412 

 
Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά 
και παρόµοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα 
 

 
                                                                        
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

Προϊόντα ξυλείας επί των οποίων ισχύει το σύστηµα αδειών FLEGT όσον αφορά µόνο τις 
αντίστοιχες εταίρους χώρες 

 

Εταίρος χώρα 
 

Κλάση ΕΣ 
 

Περιγραφή 

 
  

 
  
 

 


