ΥΠΟΥΡΓΟΊ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΜΕΛΏΝ ΤΗΣ
ΕΕ, ΕΠΊΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ:

ο κόσμος βασίζεται σε εσάς για να θεσπίσετε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό
κανονισμό που θα αφορά τα προϊόντα μηδενικής αποψίλωσης

Εμείς, οι κάτωθι υπογράφουσες οργανώσεις, σας καλούμε να διασφαλίσετε την ταχεία θέσπιση ενός
ισχυρού και φιλόδοξου ευρωπαϊκού κανονισμού που θα αφορά τα προϊόντα μηδενικής αποψίλωσης.
Καθώς ξεκινούν οι «τριμερείς διαπραγματεύσεις» για αυτόν τον νόμο, σας ζητούμε να υποστηρίξετε
έναν νόμο που αντεπεξέρχεται στις υποσχέσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης και τηρεί τις δεσμεύσεις της ΕΕ για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τα ανθρώπινα
δικαιώματα.

Αυτός ο νέος νόμος προσφέρει την ιστορική ευκαιρία να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο της ΕΕ στα
δάση και σε άλλα πολύτιμα οικοσυστήματα εντός των συνόρων της και ανά την υφήλιο, καθώς και στις
αμέτρητες αυτόχθονες και τοπικές κοινότητες που ζουν στις δασικές περιοχές και τις προστατεύουν.
Οι επιλογές σας θα επηρεάσουν την τύχη του 80% της χερσαίας βιοποικιλότητας του πλανήτη και θα
διαμορφώσουν τον φυσικό κόσμο που θα κληρονομήσουν οι μελλοντικές γενιές.

Το 2020, 1,2 εκατομμύρια πολίτες ζήτησαν τη θέσπιση ενός ισχυρού νόμου. Το 2022, πάνω από 100
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από ολόκληρο τον κόσμο απηύθυναν έκκληση για έναν ισχυρό
νόμο και πάνω από 206.000 πολίτες κάλεσαν τους ευρωβουλευτές τους να θεσπίσουν έναν ισχυρό
νόμο. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις σε Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία,
Σουηδία και Τσεχία επιβεβαιώνουν τη σημαντική υποστήριξη της κοινής γνώμης για τη θέσπιση ενός
ισχυρού νέου νόμου. Οι πολίτες της ΕΕ δεν θέλουν στο καλάθι αγορών τους προϊόντα που ευθύνονται
για την καταστροφή των δασών και των οικοσυστημάτων ή για την καταπάτηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Η τεράστια υποστήριξη του εν λόγω νόμου δείχνει ότι αξίζει να τεθεί ως προτεραιότητα και
να υιοθετηθεί γρήγορα. Οι αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η ένταση της ξηρασίας,
των πυρκαγιών, των καταιγίδων και των πλημμυρών που πλήττουν την Ευρώπη και χώρες ανά την υφήλιο
δείχνουν ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

Στις διαβουλεύσεις σας θα εξετάσετε επιλογές διαφορετικών επιδιώξεων. Για να είναι αποτελεσματικός
αυτός ο νόμος, σας προτρέπουμε να συμφωνήσετε σε ένα τελικό κείμενο που θα περιλαμβάνει τις
ακόλουθες βέλτιστες πρακτικές που έχουν τεθεί επί τάπητος:

1. Περιεκτικό κατάλογο εμπορευμάτων που θα περιλαμβάνει τα βοοειδή, το κακάο, τον

καφέ, τη σόγια, το φοινικέλαιο, το ξύλο, το καουτσούκ, τον αραβόσιτο, τα χοιροειδή, τα
αιγοπρόβατα και τα πουλερικά και όσο το δυνατόν περισσότερα παράγωγα προϊόντα.

2. Σαφείς, στέρεους και αξιόπιστους ορισμούς καθοριζόμενους σε επίπεδο ΕΕ, όπως η

«αποψίλωση» και η «υποβάθμιση των δασών», οι οποίοι θα προστατεύουν αποτελεσματικά
τα δάση εντός και εκτός ΕΕ.

3. Άμεση προστασία των «λοιπών δασωδών εκτάσεων» και μια δέσμευση με συγκεκριμένα

χρονικά περιθώρια για την επέκταση της προστασίας σε άλλα φυσικά οικοσυστήματα (όπως
οι σαβάνες, οι τυρφώνες, οι υγροβιότοποι) εντός ενός έτους.

4. Μηχανισμούς προστασίας για τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα,

ειδικότερα τα δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών, των τοπικών κοινοτήτων και των
υπερασπιστών της προστασίας του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
καθώς και για το δικαίωμα σε ελεύθερη, εκ των προτέρων και κατόπιν ενημέρωσης
συναίνεση (FPIC).

5. Αυστηρές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για τους φορείς εκμετάλλευσης και τους

μεγαλεμπόρους που απαιτούν πλήρη ιχνηλασιμότητα βάσει γεωεντοπισμού σε όλες
τις εκτάσεις γης για όλα τα προϊόντα χωρίς εξαιρέσεις. Η συμμόρφωση θα πρέπει να
επιβεβαιώνεται στις δηλώσεις δέουσας επιμέλειας και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη
συμμόρφωση θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς σε περιοδικές δημόσιες εκθέσεις.

6. Περιορισμένο ρόλο της πιστοποίησης από τρίτους ως «συμπληρωματική πληροφορία» που
δεν απαλλάσσει τους φορείς εκμετάλλευσης ή τους εμπόρους από τις υποχρεώσεις τους
δέουσας επιμέλειας, όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7. Ισότιμες υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην
ΕΕ.

8. Ισχυρό και διεξοδικό πλαίσιο επιβολής που περιλαμβάνει υποχρεωτικούς ελάχιστους

ελέγχους συμμόρφωσης, όπως προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποτρεπτικές
και ομοιόμορφες κυρώσεις καθώς και ισχυρούς επίσημους μηχανισμούς καταγγελιών και
πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

9. Καταληκτική ημερομηνία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προτείνεται από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

10. Μέτρα για τη στήριξη των ευάλωτων ενδιαφερόμενων μερών στις χώρες παραγωγής,
ιδιαίτερα για την ενδυνάμωση των Αυτοχθόνων Λαών, των τοπικών κοινοτήτων, των
γυναικών, των μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και της κοινωνίας των πολιτών.

Βασιζόμαστε όλοι σε εσάς για τη θέσπιση ενός ισχυρού, φιλόδοξου και αποτελεσματικού νόμου. Θα
παρακολουθούμε στενά τις διαβουλεύσεις σας και είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε σε αυτήν την
προσπάθεια ζωτικής σημασίας.
Υπογράφεται από 140+ οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και
Αυτοχθόνων Λαών από 39 χώρες:
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A ROCHA - Associação Cristã de Estudo e Defesa do Ambiente
Advocates for Public Interest Law
Amazon Watch
Appui pour la Protection de l'Environnement et le Développement (APED)
ARA (Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz)
Auriga Nusantara
Australian Forests and Climate Alliance (AFCA)
Avaaz
Bank Information Center
BankTrack
Biodiversity Conservation Center
Blue Dalian
Boreal Action
BOS+
Bosque Joven
Both ENDS
Brainforest
Brighter Green
Cabinet Essono Ondo pour le Social et l'Environnement (CEO-SE)
Canopée
Canopy
ClientEarth
Climate Action Network Europe
CNCD-11.11.11
Colectivo VientoSur
Comité Schone Lucht
Commission Justice & Paix
Compassion in World Farming
Conservation International Europe
COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
Corporate Europe Observatory
Deutsche Umwelthilfe e. V.
Deutscher Naturschutzring (DNR)
DIB
DKA Austria
Docip
DOF BirdLife Danmark
Donau Soja Association
Earthbilt
Ecologistas en Acción
Ecosia
Ekumenická akademie
Environment East Gippsland inc
Environmental Investigation Agency (EIA)
Environmental Rights Action/ Friends of the Earth Nigeria
Envol Vert
Eurogroup for Animals
European Vegetarian Union
Fairwatch

Federación de Consumidores y Usuarios CECU
Feedback EU
Feedback Global
Focus Association for Sustainable Development
Forest Peoples Programme
Forests of the World
Forêts et Développement Rural (FODER)
Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal
Forum Ökologie & Papier
Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland
Friends of the Earth Europe
Gemeinwohlstiftung COMÚN / Initiative Lieferkettengesetz Österreich
GEOTA-Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente
Germanwatch e.V.
GLOBAL 2000
Global Forest Coalition
Global Nature Fund
Global Witness
Global Youth Biodiversity Network Europe (GYBN Europe)
Green Development Advocates
Green Impact
Greenpeace European Unit
HUTAN Group
IDEF
Inades-Formation Côte d'Ivoire
Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM)
Instituto Jane Goodall España
Instituto Sociedade, População e Natureza
Jane Goodall Institute Austria
Jane Goodall Institute Belgium
Jane Goodall Institute France
Japan Tropical Forest Action Network
Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming
Leefmilieu
Lipu - BirdLife Italy
Mai bine
Mighty Earth
Milieudefensie - Friends of the Earth Netherlands
Milieufront Omer Wattez vzw
Mobilisation for the Environment
Mouvement Ecologique asbl.
NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V.
Nature Nova Scotia
Naturefriends Greece
Natuurpunt
Non-Timber Forest Products Exchange Programme (NTFP-EP) Asia
Nyt Europa
Observatoire de la Gouvernance Forestière OGF
Observatório do Clima (Brazilian Climate Observatory)
Oil Palm Smallholders Union/ Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS

OroVerde
Polski Klub Ekologiczny
Pro REGENWALD
Profundo
Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza
Rainforest Action Network
Rainforest Foundation Norway
Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific
Reseau des Organisations de la Société Civile pour le Développement du Tonkpi (ROSCIDET)
Rikolto België vzw
ROBIN WOOD e. V.
SATYA BUMI
SEO/BirdLife
Society for threatened peoples Switzerland
Socio-ecological union International
Solsoc
Solutions for Our Climate
Stand.earth
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Südwind
SumOfUs
Sustainable Development Institute (SDI)
Swedish Society for Nature Conservation
Synaparcam
The Wilderness Society
Ukrainian Nature Conservation Group
Umanotera, The Slovenian Foundation for Sustainable Development
Veblen Institute
Vision Building Future Pakistan
Voedselteams vzw
Vogelbescherming Nederland
WALHI (Friends of the Earth Indonesia)
Welthaus Diözese Graz-Seckau
WeMove Europe
Wetlands International European Association
Working group Food Justice
World Animal Protection
World Animal Protection Netherlands
WWF European Policy Office (EPO)
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável
PowerShift e.V.

