ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (Ε.Ε. 995/2010)
Αποσκοπεί στην μείωση της παράνομης υλοτομίας με την εξασφάλιση ότι δεν μπορεί να
πωλείται στην Ε.Ε. καμία παράνομη ξυλεία
ούτε κανένα προϊόν παράνομης ξυλείας

Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας ορίζεται
η Δ/νση Δασών Καβάλας
Σύμφωνα με το Κανονισμό Ξυλείας επιβάλλονται οι εξής βασικές υποχρεώσεις:
-- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διάθεση παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων τέτοιου
είδους ξυλείας, στην αγορά της Ε.Ε,
-- οι φορείς εκμετάλλευσης ΟΦΕΙΛΟΥΝ να ασκούν δέουσα επιμέλεια (πρόσβαση σε
πληροφορίες, αξιολόγηση κινδύνου και μετριασμό του κινδύνου που εντοπίζεται)
-- οι έμποροι ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να διατηρούν πληροφορίες σχετικά με τους προμηθευτές και
τους πελάτες τους για να διευκολύνεται η ιχνηλασιμότητα της ξυλείας.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
 Φορείς Εκμετάλλευσης (κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει για πρώτη
φορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας στην εσωτερική αγορά) υποχρεούνται να
εγγραφούν στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ έως 29-6-2016,
που θα τηρείται στην Δ/νση Δασών της έδρας της επιχείρησης
 Έμποροι (οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, στο πλαίσιο της εμπορικής
δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιεί αγοραπωλησίες ξυλείας ή
προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά) υποχρεούνται να
εγγραφούν στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ έως 29-6-2016, που θα τηρείται
στην Δ/νση Δασών της έδρας της επιχείρησης
 Οι Φορείς Εκμετάλλευσης και οι Έμποροι, υποχρεούνται να διατηρούν αντίγραφο
του βιβλίου της πλησιέστερης απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας,
των κωδικών του παραρτήματος του ΚΑΝ. 995/2010, που βρίσκονται στην κατοχή
τους, σφραγισμένο σε κάθε σελίδα με σφραγίδα και ημερομηνία
Η Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας, διενεργεί τακτικούς ελέγχους, με την
δυνατότητα συνδρομής της Ελληνικής Αστυνομίας και Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων για την συμμόρφωση στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό.
Οποιοσδήποτε Φορέας Εκμετάλλευσης ή Έμπορος Ξυλείας που διαθέτει στην αγορά
παράνομα υλοτομημένη ξυλεία ή προϊόντα αυτής, και αρνείται ή παρακωλύει ή
κωλυσιεργεί την διενέργεια των ελέγχων, τιμωρείται με ποινικές και διοικητικές
κυρώσεις, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της 134627/5835/23-12-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
2872/τΒ΄/29-12-2015).
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