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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен 
материал и изделия от дървен материал
(COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0644),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0373/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по развитие и на комисията по 
международна търговия (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) Горската околна среда е ценно 
наследство, което трябва да бъде 
защитавано, опазвано и, когато това 
е възможно, възстановявано, като 
крайната цел е поддържането на 
биологичното разнообразие и 
функционирането на екосистемите, 
опазване на климата и защита на 
правата на местното население и 
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местните и зависимите от гората 
общности.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) Европейската общност и 
държавите-членки поеха юридически 
и политически ангажименти за 
опазването и устойчивото използване 
на ресурсите на планетата, като се 
борят срещу незаконната сеч и 
свързаната с нея търговия, както и 
намаляването на бедността, 
защитата на правата на местното 
население и местните и зависимите 
от гората общности. Настоящият 
регламент следва да допринесе за 
изпълнението на тези задължения и 
ангажименти, включително 
съдържащите се в:
а) Конвенцията за биологичното 
разнообразие от 1992 г. (КБР);
б) Конвенцията за международна 
търговия със застрашени видове от 
дивата флора и фауна от 1973 
г.(CITES).
в) Международните споразумения 
относно тропическака дървесина 
(ITTA) от 1983 г., 1994 г. и 2006 г.;
г) Рамковата конвенция на 
Организацията на Обединените 
нации от 2002 г. (UNFCCC);
д) Конвенцията на Организацията на 
Обединените нации за борба с 
опустиняването от 1994 г.;
е) Декларацията от Рио де Жанейро 
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относно околната среда и 
развитието от 1992 г.;
ж) Декларацията от Йоханесбург 
относно устойчивото развитие, 
приета от Световната среща на 
високо равнище за устойчивото 
развитие на 4 септември 2002 г.;
з) предложенията за действия на 
Междуправителствения комитет за 
горите/ Международен форум за 
горите;
и) юридически необвързващата, но 
оказваща влияние декларация на 
Конференцията на ООН за околната 
среда и устойчивото развитие 
(UNCED) за принципите на глобален 
консенсус по стопанисването, 
съхраняването и устойчивото 
развитие на всички видове гори от 
1992 г.; 
й) Програма 21, приета от 
Конференцията на Обединените 
нации по околната среда и 
развитието през юни 1992;
к) резолюцията „Програма за 
бъдещото изпълнение на Програма 
21”, приета на специалната сесия на 
Общото събрание на Обединените 
нации през 1997 г.;
л) Декларацията на хилядолетието 
от 2000 г.;
м) Световната Харта за природата 
от 1982 г.; 
н) Декларацията, приета на 
Конференцията на Обединените 
нации по проблемите на околната за
човека среда през 1972 г.;
о) Плана за действие за околната за 
човека среда от 1972 г., 
предложенията на 
Междуправителствения комитет за 
горите, одобрени от Общото 
събрание на Обединените нации на 
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специалната сесия през 1997 г.;
п) резолюция 4/2 на Форума за горите 
на Обединените нации;
р) Стокхолмската декларация от 
1972 г.;
с) Конвенцията за опазването на 
дивата природа и местообитанията в 
Европа от 1979 г.

Or. en

Обосновка

Планът за действие FLEGT на ЕС от 2003 г. посочва, че по-широката цел на ЕС е да 
се насърчава устойчивото управление на горите и ангажира ЕС да намери комплексно 
решение на проблема с незаконната сеч. Настоящият регламент трябва да допринесе 
за по-широката цел за устойчиво развитие като начин за търсене на решение на 
основните въпроси, свързани с незаконната сеч, както и за разглеждане на проблема 
от пазарна гледна точка. Позоваването на регламента с оглед изпълнението на 
разпоредбите на международни и регионални споразумения, по които европейски и 
други държави са страни, ще допринесе за постигането на тази цел.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и Съвета 
относно Плана за действие на ЕС 
относно правоприлагането, 
управлението и търговията в областта 
на горското стопанство беше предложен 
пакет от мерки с цел подкрепа на 
международните усилия за решаване на 
проблема с незаконната сеч и 
свързаната с нея търговия.

(4) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и Съвета 
относно Плана за действие на ЕС 
относно правоприлагането, 
управлението и търговията в областта 
на горското стопанство беше предложен 
пакет от мерки с цел подкрепа на 
международните усилия за решаване на 
проблема с незаконната сеч и 
свързаната с нея търговия и за 
допринасянето за по-широката цел за 
устойчиво управление на горите.

Or. en
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Justification

По този начин се допълва  първоначалната формулировка от плана за действие 
FLEGT (COM(2003)251).

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Като признаха необходимостта 
Общността да даде своя принос в 
глобалните усилия за решаване на 
проблема с незаконната сеч, Съветът и 
Европейският парламент приветстваха 
това съобщение.

(5) Като признаха необходимостта 
Общността да даде своя принос в 
глобалните усилия за решаване на 
проблема с незаконната сеч, в рамките 
на устойчивото развитие, 
устойчивото управление на горите и 
намаляването на бедността, както и 
социалната справедливост и 
националния суверенитет, Съветът и 
Европейският парламент приветстваха 
това съобщение

Or. en

Justification

Това допълнение препраща към оригиналната формулировка в заключенията на 
Съвета по земеделие от октомври 2003 г.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) При липсата на международно 
прието определение, законодателството 
на страната, където е добит дървеният 
материал, следва да служи за основа при 
определяне на това какво е незаконна 
сеч.

(11) При липсата на международно 
прието определение, законодателството 
на страната, където е добит дървеният 
материал, следва да служи за първична
основа при определяне на това какво е 
незаконна сеч. Прилагането на норми 
за законност следва в по-голяма 
степен да взема предвид 
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международните стандарти и да 
допринася за изпълнението на 
международните ангажименти, 
принципи и препоръки, включително 
тези, които се отнасят до 
смекчаването на изменението на 
климата, намаляването на загубите 
на биологичното 
разнообразие,намаляване на 
бедността, опустиняването и 
защитата и насърчаването на 
правата на местното население и 
местните и зависимите от гората 
общности.

Or. en

Обосновка

Планът за действие FLEGT на ЕС от 2003 г. посочва, че по-широката цел на ЕС е да 
се насърчава устойчивото управление на горите и ангажира ЕС да намери комплексно 
решение на проблема с незаконната сеч. Настоящият регламент трябва да допринесе 
за по-широката цел за устойчиво развитие като начин за търсене на решение на 
основните въпроси, свързани с незаконната сеч, както и за разглеждане на проблема 
от пазарна гледна точка. Позоваването на регламента с оглед изпълнението на 
разпоредбите на международни и регионални споразумения, по които европейски и 
други държави са страни, ще допринесе за постигането на тази цел.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Много изделия от дървен материал 
биват подложени на редица 
преработвателни процеси преди и след 
пускането им за пръв път на пазара. За 
да се избегне налагането на ненужна 
административна тежест, само 
операторите, които пускат за пръв път 
на пазара дървен материал и изделия от 
дървен материал, а не всички участващи 
във веригата за дистрибуция оператори, 
следва да бъдат обхванати от 

(12) Много изделия от дървен материал 
биват подложени на редица 
преработвателни процеси преди и след 
пускането им за пръв път на пазара. За 
да се избегне налагането на ненужна 
административна тежест, само 
операторите, които пускат за пръв път 
на пазара дървен материал и изделия от 
дървен материал, а не всички участващи 
във веригата за дистрибуция оператори, 
следва да бъдат обхванати от 
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определените в настоящия регламент 
изисквания.

изискването да извършват надлежна 
проверка чрез система от мерки и 
процедури (система за надлежна 
проверка), за да намалят до минимум 
риска от пускане на незаконно добит 
дървен материал и изделия от него на 
пазара.

Or. en

Обосновка

Всички оператори във веригата на доставка следва да са обвързани с абсолютната 
забрана за предоставяне на пазара  на незаконно добит дървен материал или изделия 
от такъв дървен материал и трябва да проявяват необходимата предпазливост за 
тази цел. За да подпомагат проследяването, всички оператори трябва да 
предоставят информация относно продуктите, техния източник и за кого е 
доставката.  Въпреки това е необходимо да има специална категория за 
операторите, които за първи път пускат продукти на пазара, като се има предвид 
решителното им влияние върху продуктите, влизащи в ЕС и, съответно, основната 
отговорност, която носят, поради което трябва да прилагат цялостна система за 
надлежна проверка.  

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Общата цел за постигане на 
устойчивост чрез насърчаване на 
критерии за устойчивост остава 
приоритет за Общността. С оглед на 
тази цел и за да се намали тежестта 
за операторите, които пускат на 
пазара дървен материал и изделия от 
дървен материал, подлежащи на 
задължителните критерии за 
устойчивост, установени с 
Директива (EО) № XX/XX на 
Европейския парламент и на Съвета 
за насърчаване на използването на 
енергия от възобновяеми източници, 
настоящият регламент не следва да 
се прилага за такива продукти.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Настоящият регламент следва да обхваща всички продукти, които може да 
съдържат незаконно добит дървен материал. Изключването на продуктите, 
подлежащи на „критерии за устойчивост” от изискването за законен източник 
предполага, че законността и устойчивият характер могат взаимно да се изключват, 
а всъщност законността трябва да бъде основна предпоставка за устойчивостта.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Дърводобивният и 
дървообработващ отрасъл е от 
голямо значение за икономиката на 
Общността. Организациите на 
операторите са важни елементи на 
отрасъла, тъй като представляват 
интересите му в широк мащаб и 
взаимодействат с най-различни 
заинтересовани страни. 
Организациите имат също 
експертните знания и капацитета да 
анализират съответното 
законодателство и да улеснят 
спазването му от своите членове, при 
условие че не използват тази своя 
компетентност, за да доминират на 
пазара. С цел да се улесни прилагането 
на настоящия регламент и да се 
допринесе за разработването на добри 
практики е целесъобразно да бъдат 
признати организациите, които са 
разработили изисквания за реализацията 
на системите за надлежна проверка. 
Списък на такива признати организации 
ще бъде публично оповестен и ще 
позволи включените в него 
организации за мониторинг да бъдат 
признати от компетентните органи 
на всички държави-членки.

(16) С цел да се улесни прилагането на 
настоящия регламент и да се допринесе 
за разработването на добри практики е 
целесъобразно да бъдат признати 
организациите, които са разработили 
изисквания за реализацията на 
системите за надлежна проверка. 
Списък на такива признати организации 
ще бъде публично оповестен.
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Or. en

Обосновка

Опростяване (първа част). Вземането на решение по-скоро чрез чрез процедурата на 
комитология, отколкото от отделните държави-членки гарантира единни норми за
признаването на организациите за мониторинг в ЕС. 

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предмет Предмет и цели

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент определя 
задълженията на операторите, които 
пускат на пазара дървен материал и 
изделия от дървен материал.

Настоящият регламент определя 
задълженията на операторите, които 
пускат или предоставят на пазара 
дървен материал и изделия от дървен 
материал.

Операторите гарантират, че на 
пазара се предоставя само законно 
добит дървен материал и изделия от 
такъв материал.
Операторите, които пускат на 
пазара дървен материал и изделия от 
дървен материал, използват система 
за надлежна проверка. 

Or. en
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Обосновка

От консултациите става ясно, че е необходима допълнителна нормативна уредба, за 
да се запълнят пропуските в Плана за действие FLEGT от 2003 г. и да се гарантира 
прекратяването на търговията с незаконен дървен материал и изделия от такъв 
материал в ЕС. Изискването за извършване на надлежна проверка ще насърчи 
добрите практики, но следва задължението всички участници във веригата за 
доставки да предоставят на пазара само законен дървен материал да бъде официално 
оповестено. Това ще повиши равинщето на бдителност и ще позволи отговорностите 
да се разпределят по по-справедлив начин между операторите, както и ще намали  
опасността от причиняване на вреди на отговорните оператори.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „дървен материал и изделия от дървен 
материал“ означава дървения материал 
и изделията от дървен материал, 
посочени в приложението, с 
изключение на дървения материал и 
изделията от дървен материал, 
които са предмет на 
задължителните критерии за 
устойчивост, установени с 
Директива (EО) № XX/XX;

а) „дървен материал и изделия от дървен 
материал“ означава дървения материал 
и изделията от дървен материал, 
посочени в приложението;

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент следва да обхваща всички продукти, които може да 
съдържат незаконно добит дървен материал. Изключването на продуктите, 
подлежащи на „критерии за устойчивост” от изискването за законен източник 
предполага, че законността и устойчивият характер могат взаимно да се изключват, 
а всъщност законността трябва да бъде основна предпоставка за устойчивостта.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) „предоставяне на пазара“ е всяка 
доставка на дървен материал и 
изделия от дървен материал на пазара 
на Общността, за разпространение 
или употреба, при извършване на 
търговска дейност, независимо дали 
срещу заплащане или безвъзмездно;

Or. en

Обосновка

С оглед разграничаване на операторите, които трябва да прилагат цялостна система 
за надлежна проверка, и другите оператори във веригата за доставки, са необходими 
отделни дефиниции за „пускане на пазара” и „предоставяне на пазара”. Тези две 
понятия са дефинирани поотделно в Общата рамка за предлагането на пазара на 
продукти (Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 
2008 година), така че с оглед на съгласуваността тук се използва същата 
формулировка.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „пускане на пазара“ означава всяка 
доставка за пръв път на дървен 
материал и изделия от дървен 
материал на пазара на Общността с 
цел дистрибуция или употреба в 
процеса на търговска дейност, 
независимо дали срещу заплащане или 
безплатно;

б) „пускане на пазара” означава 
предоставянето на продукта на 
пазара на Общността за първи път;

Or. en
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Обосновка

С оглед разграничаване на операторите, които трябва да прилагат цялостна система 
за надлежна проверка, и другите оператори във веригата за доставки, са необходими 
отделни дефиниции за „пускане на пазара” и „предоставяне на пазара”. Тези две 
понятия са дефинирани поотделно в Общата рамка за предлагането на пазара на 
продукти (Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 
2008 година), така че с оглед на съгласуваността тук се използва същата 
формулировка.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „оператор“ означава всяко физическо 
или юридическо лице, което пуска на 
пазара дървен материал или изделия от 
дървен материал;

в) „оператор“ означава всяко физическо 
или юридическо лице, което пуска или 
предоставя на пазара дървен материал 
или изделия от дървен материал;

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) „риск” означава означава функция 
на вероятността от пускане на 
пазара на незаконно добит дървен 
материал или изделия от такъв 
материал и сериозността на случая;

Or. en
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „приложимо законодателство“ 
означава законодателството на 
страната на дърводобив, с което се 
регламентира опазването и 
управлението на горите и добивът на 
дървен материал, както и 
законодателството по отношение на 
търговията с дървен материал или 
изделия от дървен материал, което е 
свързано с опазването и управлението 
на горите и с добива на дървен 
материал;

е) „приложимо законодателство“ 
означава националното, регионалното 
или международното 
законодателство, по-специално 
отнасящото се до опазването на 
биологичното разнообразие, 
управлението на горите, правата 
относно използването на ресурсите и 
свеждането до минимум на 
неблагоприятни въздействия върху 
околната среда;  то следва също така 
да отчита условията за владеене и 
ползване на собствеността, правата 
на местното население, трудовото и 
социалното законодателство, 
данъците, вносните и износните 
мита, както и плащанията за право 
на ползване или таксите, свързани с 
реколтата, превоза и пускането на 
пазар;

Or. en

Обосновка

Планът за действие FLEGT на ЕС от 2003 г. посочва, че по-широката цел на ЕС е да 
се насърчава устойчивото управление на горите и ангажира ЕС да намери комплексно 
решение на проблема с незаконната сеч. Настоящият регламент трябва да допринесе 
за по-широката цел за устойчиво развитие като начин за търсене на решение на 
основните въпроси, свързани с незаконната сеч, както и за разглеждане на проблема 
от пазарна гледна точка. Позоваването на регламента с оглед изпълнението на 
разпоредбите на международни и регионални споразумения, по които европейски и 
други държави са страни, ще допринесе за постигането на тази цел. 
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 2 – буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) "Устойчиво управление на 
горите" означава управлението и 
използването на горите и залесените 
земи по начин и в степен, 
позволяващи да се съхрани 
биологичното им разнообразие, 
производителността, капацитетът 
за възстановяване, жизнеността и 
потенциалът им да изпълняват, 
понастоящем и в бъдеще, подходящи 
екологични, икономически и социални 
функции на местно, национално и 
глобално равнище, без да се причинява 
вреда на други екосистеми;

Or. en

Обосновка

Определение от Регламент (ЕО) № 2494/2000, член 2, параграф 3.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „организация за мониторинг“ 
означава юридическо лице или 
асоциация, основаваща се на членство, 
или федерация, която има 
юридическата правоспособност да следи 
и гарантира прилагането на системи за 
надлежна проверка от страна на 
операторите, които са сертифицирани 
като използващи такива системи.

з) „организация за мониторинг“ 
означава юридическо лице или 
асоциация, основаваща се на членство, 
която има юридическата 
правоспособност, независимост и 
доказана компетентност да следи и 
гарантира прилагането на системи за 
надлежна проверка от страна на 
операторите, които са сертифицирани 
като използващи такива системи.
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Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 2 – буква з a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „проследимост” означава 
възможността да се проследи 
дървеният материал или изделията 
от дървен материал през всички 
етапи на производството, 
преработкта и разпространението;

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите извършват надлежна 
проверка, за да намалят до минимум 
риск от пускане на пазара на 
незаконно добит дървен материал и 
изделия от него. За тази цел те 
използват рамка от процедури и мерки, 
наричана по-долу „система за надлежна 
проверка“.

1. Операторите, които пускат на 
пазара дървен материал и изделия от 
дървен материал, извършват надлежна 
проверка, за да гарантират, че пускат 
на пазара само законно добит дървен 
материал и изделия от него. За тази цел 
те използват система от процедури и 
мерки, наричана по-долу „система за 
надлежна проверка“.

Or. en

Обосновка

Всички оператори във веригата на доставка следва да са обвързани с абсолютната 
забрана за предоставяне на пазара  на незаконно добит дървен материал или изделия 
от такъв дървен материал и трябва да проявяват необходимата предпазливост за 
тази цел. За да подпомагат проследяването, всички оператори трябва да 
предоставят информация относно продуктите, техния източник и за кого е 
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доставката.  Въпреки това е необходимо да има специална категория за 
операторите, които за първи път пускат продукти на пазара, като се има предвид 
решителното им влияние върху продуктите, влизащи в ЕС и, съответно, основната 
отговорност, която носят, поради което трябва да прилагат цялостна система за 
надлежна проверка.  

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите установяват система за 
надлежна проверка, съдържаща 
посочените в член 4, параграф 1 
елементи, или използват системата за 
надлежна проверка на призната 
организация за мониторинг, посочена в 
член 5, параграф 1.

2. Операторите, които пускат на 
пазара дървен материал и изделия от 
дървен материал, установяват система 
за надлежна проверка, съдържаща 
посочените в член 4, параграф 1 
елементи, или използват системата за
надлежна проверка на призната 
организация за мониторинг, посочена в 
член 5, параграф 1.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Операторите, които предоставят 
на пазара дървен материал и изделия 
от дървен материал, следва, на всички 
етапи от веригата за доставки:
) да етикетират дървения материал 
и изделията от дървен материал с 
оглед предоставяне на информация 
относно името на вида, страната на 
произход и горския масив на произход;
ii) да могат да идентифицират 
оператора, доставил дървения 
материал и изделията от дървен 
материал, както и оператора, на 
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когото те са доставени;

Or. en

Обосновка

Всички оператори във веригата на доставка следва да са обвързани с абсолютната 
забрана за предоставяне на пазара  на незаконно добит дървен материал или изделия 
от такъв дървен материал и трябва да проявяват необходимата предпазливост за 
тази цел. За да подпомагат проследяването, всички оператори трябва да 
предоставят информация относно продуктите, техния източник и за кого е 
доставката. 

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква -a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) гарантира, посредством система 
за проследяване и проверка от трета 
страна, че на пазара се пускат само 
законно добит дървен материал и 
изделия от такъв материал,

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) осигурява достъп до следната 
информация относно дървения 
материал и изделията от дървен 
материал, които операторът пуска 
на пазара:

а) Включва мерки за проверка на 
следната информация:

i) описание; i) страна на произход, горски масив на 
произход и, когато е възможно, 
концесия на реколтата;
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ii) страна на дърводобив; ii) име на вида, включително 
научното наименование;

iii) обем и/или тегло; iii) стойност;
iv) където е приложимо — име и адрес 
на оператора, доставил дървения 
материал или изделията от дървен 
материал;

iv) обем и/или тегло;

v) информация относно 
съответствието с изискванията на 
приложимото законодателство;

v) че дървеният материал или 
дървеният материал, вложен, в 
изделията от дървен материал, е 
законно добит;
vi) име и адрес на оператора, 
доставил дървения материал и 
изделията от дървен материал;
vii) физическо или юридическо лице, 
отговорно за добива;
viii) оператор, на когото са доставени 
дървеният материал и изделията от 
дървен материал;

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки са подкрепени със 
съответната документация, 
съхранявана в база данни от 
оператора или организацията за 
мониторинг.

Or. en
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Изменение 26

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) включват процедура за управление на 
риска и

б) включват процедура за управление на 
риска, която се състои от следното:
(i) систематично идентифициране на 
рисковете, inter alia, чрез събиране на 
данни и информация и използване на 
международни, общностни или 
национални източници;
(ii) прилагане на всички мерки, 
необходими за ограничаване на 
излагането на рискове;
(iii) установяване на процедури, които 
да се прилагат редовно с цел да се 
установи дали мерките, посочени в 
букви (i) и (ii) работят ефикасно, 
както и тяхното преразглеждане, 
когато това е необходимо;
(iv)въвеждане на документация, 
която да показва ефективното 
прилагане на мерките, определени в 
букви (i) до (iii).

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква b – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на оценка на риска, 
операторите предприемат 
допълнителни мерки в случай, че 
дадена ситуация представлява по-
голям риск.
Подобни мерки, inter alia, могат да 
включват:
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- изискване за допълнителни 
документи, данни или информация;
- изискване за одиторски проверки от 
трета страна;

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи признават
организациите за мониторинг, които са 
кандидатствали за такова признаване, 
ако организацията за мониторинг 
отговаря на следните изисквания:

1. Комисията, в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 11, параграф 2а, признава
организациите за мониторинг, които са 
кандидатствали за такова признаване, 
ако организацията за мониторинг 
отговаря на следните изисквания:

a) има качество на юридическо лице; a) има качество на юридическо лице;

aa) има подходящи експертни знания;
аб) е финансово независима от 
оператора, който сертифицира;

б) установила е система за надлежна 
проверка, съдържаща посочените в 
член 4, параграф 1 елементи;

б) установила е система за надлежна 
проверка, съдържаща посочените в 
член 4, параграф 1 елементи;

в) задължава сертифицираните от нея 
оператори да използват нейните 
системи за надлежна проверка;

в) задължава сертифицираните от нея 
оператори да използват нейните 
системи за надлежна проверка;

г) въвела е механизъм за мониторинг, за 
да се гарантира, че операторите, които 
тя е сертифицирала като използващи 
нейната система за надлежна проверка, 
използват системите за надлежна 
проверка ;

г) въвела е механизъм за мониторинг, за 
да се гарантира, че операторите, които 
тя е сертифицирала като използващи 
нейната система за надлежна проверка, 
използват системите за надлежна 
проверка ;

д) предприема подходящи 
дисциплинарни мерки срещу всеки 
сертифициран оператор, който не спазва 
системата за надлежна проверка на 
организацията за мониторинг.

д) предприема подходящи 
дисциплинарни мерки срещу всеки 
сертифициран оператор, който не спазва 
системата за надлежна проверка на 
организацията за мониторинг;
дисциплинарните мерки могат да 
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включват докладването на случая до 
съответния компетентен 
национален орган.
(ea) да) разполага с правила, които 
предвиждат следното:
(i) нейните членове или операторите, 
сертифицирани от организацията за 
мониторинг, са задължени да спазват 
нейната система за надлежна 
проверка;
(ii) контрол на организацията за 
мониторинг от нейните членове или 
операторите, използващи нейната 
система.

Or. en

Обосновка

Вземането на решение по скоро чрез  процедурата на комитология, отколкото от 
отделните държави-членки гарантира единни норми за признаването на 
организациите за мониторинг в ЕС. 

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Заедно със заявлението си за 
признаване организацията за 
мониторинг представя на 
компетентния орган следната 
информация:

2. Заедно със заявлението си за 
признаване организацията за 
мониторинг представя на Комисията
следната информация:

a) своя устав; a) своя устав;
б) имената на лицата, упълномощени да 
действат от нейно име;

б) имената на лицата, упълномощени да 
действат от нейно име;

ба) документи, които удостоверяват, 
че тя разполага с подходящи 
експертни знания;

в) подробно описание на системата си за 
надлежна проверка.

в) подробно описание на системата си за 
надлежна проверка.
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Or. en

Обосновка

Вземането на решение по скоро чрез процедурата на комитология, отколкото от 
отделните държави-членки гарантира единни норми за признаването на 
организациите за мониторинг в ЕС. 

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентните органи вземат 
решение дали да признаят
организацията за мониторинг в срок от 
три месеца след подаване на заявление 
от страна на организацията.

3. Решение дали организацията за 
мониторинг да бъде призната се взема 
в срок от три месеца след подаване на 
заявление от страна на организацията.

Or. en

Обосновка

Вземането на решение по скоро чрез процедурата на комитология, отколкото от 
отделните държави-членки гарантира единни норми за признаването на 
организациите за мониторинг в ЕС.  

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те извършват редовни проверки, за да 
се уверят, че организациите за 
мониторинг спазват установените в 
параграф 1 изисквания.

Компетентните органи на 
държавите-членки извършват редовни 
проверки, включително одиторски 
проверки на място, или въз основа на 
обоснована загриженост, изразена от 
трети страни, за да се уверят, че 
организациите за мониторинг спазват 
установените в параграф 1 изисквания.
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Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган оттегля 
признаването на дадена организация за 
мониторинг, ако се констатира, че 
посочените в параграф 1 изисквания 
вече не се изпълняват.

4. В съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 11, 
параграф 2а, Комисията оттегля 
признаването на дадена организация за 
мониторинг, ако се констатира, че 
посочените в параграф 1 изисквания 
вече не се изпълняват.

Or. en

Обосновка

Вземането на решение по скоро чрез процедурата на комитология, отколкото от 
отделните държави-членки гарантира единни норми за признаването на 
организациите за мониторинг в ЕС. 

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентните органи 
уведомяват Комисията в срок от два 
месеца относно всяко решение за 
предоставяне, отказ или оттегляне 
на признаване на дадена организация 
за мониторинг.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вземането на решение по скоро чрез  процедурата на комитология, отколкото от 
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отделните държави-членки гарантира единни норми за признаването на 
организациите за мониторинг в ЕС. 

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията публикува списъка на 
признатите от компетентните органи
организации за мониторинг в серия C на 
Официален вестник на Европейския 
съюз и оповестява този списък на 
интернет страницата си. Списъкът 
редовно се актуализира.

Комисията публикува списъка на 
признатите организации за мониторинг 
в серия C на Официален вестник на 
Европейския съюз и оповестява този 
списък на интернет страницата си. 
Списъкът редовно се актуализира.

Or. en

Обосновка

Вземането на решение по скоро чрез процедурата на комитология, отколкото от 
отделните държави-членки гарантира единни норми за признаването на 
организациите за мониторинг в ЕС. 

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки за мониторинг Мерки за мониторинг и контрол

Or. en
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи извършват 
проверки, за да установят дали 
операторите спазват изискванията, 
посочени в член 3, параграфи 1 и 2 и 
член 4, параграф 1.

1. Компетентните органи извършват 
контрол, за да установят дали 
операторите спазват изискванията, 
посочени в член 3, параграфи 1, 2 и 2а и 
член 4, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Пояснение: Компетентните органи извършват проверки на организациите за 
мониторинг, и същевременно осъществяват официален контрол на веригата на 
доставка.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Контрол се осъществява в 
съответствие с годишен план или въз 
основа на обоснована загриженост, 
изразена от трети страни.

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Контролът може да включва, inter 
alia:
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a) преглед на техническите и 
управленски системи, както и на 
процедурите за надлежна проверка и 
оценка на риска, използвани от 
операторите.
б) преглед на документация и 
регистри, удостоверяващи 
правилното функциониране на 
системите и процедурите.
в) сондажни проверки, включително 
одиторски проверки на място.

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите оказват цялото 
необходимо съдействие за улесняване 
на извършването на проверките, 
посочени в параграф 1.

2. Операторите оказват цялото 
необходимо съдействие за улесняване 
на извършването на контрола, посочен 
в параграф 1.

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След извършване на посочените в 
параграф 1 проверки компетентните 
органи могат да изискат от оператора 
да предприеме коригиращи мерки.

3. След извършване на посочения в 
параграф 1 контрол компетентните 
органи могат да предприемат 
незабавни коригиращи мерки.

Подобни мерки могат да включват, 
inter alia:
a) незабавно прекратяване на 
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търговската дейност;
б) конфискуване на дървения 
материал или изделия от дървен 
материал.

Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Документиране на проверките Документиране на контрола

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи документират 
проверките, посочени в член 7, 
параграф 1, като записват по-специално 
техния характер и резултатите от тях, 
включително всички предписани 
коригиращи мерки. Документите за 
всички проверки се съхраняват най-
малко 10 години.

1. Компетентните органи документират 
контрола, посочен в член 7, 
параграф 1, като записват по-специално 
неговия характер и резултатите от него, 
включително всички предписани 
коригиращи мерки. Документите за 
всеки контрол се съхраняват най-малко 
10 години.

Or. en
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Изменение 43

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обобщена информация от 
посочените в параграф 1 документи се 
оповестява публично в съответствие с 
Директива 2003/4/EО.

2. Посочените в параграф 1 документи 
се оповестяват публично в 
съответствие с Директива 2003/4/EО.

Or. en

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи обменят 
информация с компетентните органи на 
друга/и държава/и-членка/и и с 
Комисията относно резултатите от 
проверките, посочени в член 7, 
параграф 1.

2. Компетентните органи обменят 
информация с компетентните органи на 
друга/и държава/и-членка/и и с 
Комисията относно резултатите от 
контрола, посочен в член 7, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При позоваване на настоящия 
параграф се прилагат членове 5 и 7 от 
Решение 1999/468/ЕО, като се вземат 
предвид разпоредбите на член 8 от 
него.

Or. en
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Изменение 46

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират тяхното прилагане. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, съразмерни и възпиращи. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от 31 декември 20ХХ г. и 
незабавно я уведомяват за всички 
последващи изменения, свързани с тях.

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират тяхното прилагане. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи, което може да включва, 
inter alia:

(i) финансови санкции, отразяващи 
степента на нанесените на околната 
среда щети;
(ii) конфискуване на дървения 
материал или изделия от дървен 
материал;
(iii) временна забрана на предлагането 
на пазара на дървен материал и 
изделия от дървен материал.
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от 31 декември 20ХХ г. и 
незабавно я уведомяват за всички 
последващи изменения, свързани с тях.

Or. en

Обосновка

Определянето на санкции на равнището на държавите-членки би могло да доведе до 
непоследователност в рамките на ЕС по отношение на съдебното преследване по 
настоящия регламент. Това би могло да причини нарушаване на конкуренцията или 
концентриране на пазара на дървения материал в страните в най-ниско равнище на 
санкции.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Обезлесяването, което напредва с 13 милиона хектара годишно, е отговорно за почти 
20% от въглеродните емисии в световен мащаб и допринася в значителна степен за 
загубата на биологично разнообразие. То причинява също така сериозни проблеми, 
свързани с правата на човека, тъй като в много страни горите имат голямо културно и 
социално значение за зависещите от нея, местни населения. 

Незаконната сеч е основен двигател на обезлесяването, като обема на използваната в 
промишлеността дървесина от незаконни източници се оценява между 350 и 650 
милиона м3  годишно, което представлява 20-40% от световното производство на 
промишлена дървесина.1 Това води до падане на цените на дървения материал, 
изтощаване на природните ресурси и данъчните приходи, и засилва бедността на 
хората, зависими от горите. 

Като основен потребител на дървен материал и изделия от дървен материал, ЕС е 
задължен да предприеме ефективни действия срещу обезлесяването и незаконната сеч, 
които трябва недвусмислено да означават и ЕС да престане да предоставя пазар за 
незаконен дървен материал и изделия от дървен материал. ЕС успя да сложи край на 
пускането на пазара на незаконни продукти, неотдавна, чрез регламента за незаконния, 
нерегламентиран и недеклариран риболов. Време е подобно законодателство да се 
приеме и срещу незаконния дървен материал/изделия от дървен материал, с цел да се 
даде сигнал:

- на потребителите, че купуваните от тях изделия не произхождат от незаконен 
източник;
- на отговорните дружества, че те няма да са нелоялно конкурирани от опустошителни 
практики, възприети от други дружества;
- на безотговорни дружества, че те вече няма да могат да намерят пазар в ЕС;
- на международната общност, че ние възприемаме сериозно нашите отговорности по 
отношение на изменението на климата, биологичното разнообразие и правата на 
човека. 

Системата от Споразумения за доброволно партньорство (СДП), въведена в ЕС в 
рамките на Плана за действие от 2003 г. относно правоприлагането, управлението и 
търговията в областта на горското стопанство (FLEGT) е недостатъчна за справяне с 
незаконната сеч. Въпреки че СДП имат потенциал да бъдат носители на много 
положителна промяна, към настоящия момент е подписано само едно такова 
споразумение, като техният доброволен характер означава, че рисковете от заобикаляне 
и изпиране на средства са високи. Според заключенията на проведената от Комисията 
консултация относно мерките, които трябва да се предприемат за допълнение на 
системата от СДП, е налице необходимост от силно законодателство, за да се 
гарантира, че незаконно добитите дървен материал/изделия от дървен материал ще 
бъдат отстранени от пазара на ЕС. 

                                               
1 UNECE/FAO 2007: Годишен преглед на пазара за горски продукти, 2006-2007 г.
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Следователно, докладчикът приветства предлагания регламент, като същевременно 
изразява съжаление, че той идва почти пет години след одобряването на Плана за 
действие FLEGT. Тя счита, също така, че предлаганият регламент следва да укрепен и 
доразвит в няколко отношения. 

Забрана
По същество, предлаганият регламент действително не забранява вноса и продажбата 
на незаконно добит дървен материал, като следователно не намира противодействие на 
„слабите закони за предотвратяване на търговията с незаконно добит дървен 
материал“1, които се цитират в самото предложение като изходна точка, която 
обяснява широкото разпространение на незаконната сеч.  Преработеният Акт Lacey в 
САЩ, приет през май 2008 г., въвежда подобна забрана, с което създава прецедент. 
Няма основателна причина ЕС да не вземе пример от това и в действителност, дори да 
отиде по-далеч. 

Следователно, докладчикът предлага да бъде ясно формулирано изискването 
операторите да предоставят на пазара само законно добит дървен материал/изделия от 
дървен материал, което да се прилага спрямо всички оператори от веригата за доставки. 

Обхват на изискванията за надлежна проверка и на правните разпоредби 
Докладчикът въвежда ново разграничение между оператори, които „пускат на пазара“ 
дървен материал/изделия от дървен материал (т.е. които ги предоставят на пазара за 
пръв път), и оператори, които „предоставят на пазара“ (т.е. всички оператори от 
веригата за доставки). 

Изискването за надлежна проверка ще насърчи добрата практика, като в идеалния 
случай, всички оператори от веригата за доставки ще прилагат цялостна система за 
надлежна проверка. При все това, докладчикът признава, че това е може би 
нереалистично за малките оператори и следователно ограничава пълното изискване, в 
съответствие с предложението, до операторите, които „пускат“ продукти на пазара и 
които очевидно са тези, имащи най-голямо влияние върху продуктите, които влизат в 
ЕС, и следователно носят най-голяма отговорност. 

В същото време, всички оператори във веригата на доставка следва да са обвързани с 
абсолютната забрана за предоставяне на пазара на незаконно добит дървен материал 
или изделия от такъв дървен материал и следва да проявяват необходимото внимание 
за постигането на тази цел. Така както изискването за надлежна проверка ще задължи 
операторите, които пускат дървен материал/продукти от дървен материал на пазара „да 
проявяват предпазливост, преценка и положителни действия, за да установят 
законността на дървения материал и изделията от дървен материал, които влизат в 
тяхната верига на доставка“2 и „[създават] благоприятни условия за осигуряване на 
източници на доставка от страни с надеждни практики на управление на горите“3, 
възможността за започване на съдебно преследване за търговия с незаконен дървен 

                                               
1 Предложение за регламент за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара 
дървен материал и изделия от дървен материал (COM(2008) 644/3), стр. 2.
2 Пак там, стр.9.
3 Пак там, стр.7.
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материал, приложима към всички оператори от веригата на доставки, ще ги насърчи да 
предпочитат надеждни източници с добра репутация на пазара - т.е. онези, които 
изпълняват най-ефикасно задълженията си за извършване на надлежна проверка. Това 
също така би разпределило бремето на отговорността по-справедливо сред различните 
оператори.

За да подпомагат проследяването, докладчикът счита, че  всички оператори трябва да 
отбелязват и предоставят информация относно продуктите, техния източник и за кого е 
доставката. 

Приложимо законодателство
Планът за действие FLEGT посочва, че „по-широката цел на ЕС е да се насърчава 
устойчивото управление на горите“1 и ангажира ЕС да намери комплексно решение на 
проблема с незаконната сеч. Освен че той трябва да разглежда незаконната сеч от чисто 
пазарна гледна точка, настоящият регламент трябва да допринесе за по-широката цел за 
устойчиво развитие като начин за справяне с дълбоките причини за него. 

Разширяването на полето на приложимото законодателство, което определя какво е 
законно, би допринесло за постигането на тази цел. Като страни по многобройни 
международни и регионални споразумения, ЕС и държавите-членки вече са се 
ангажирали, правно и политически, с опазването и устойчивото използване на 
природните ресурси, намаляването на бедността, както и защитата на правата на 
местното население и местните и зависимите от гората общности. Настоящият 
регламент може да бъде средство, което да спомогне за прилагането на техните 
разпоредби.

Системи за надлежна проверка
Предложението съдържа малко на брой подробности относно това от какво се състои 
една система за надлежна проверка, или системата за управление на риска, която е част 
от нея, което поражда риск от значителни различия между държавите-членки и 
операторите, с последствия както по отношение на административната сложност (за 
операторите, които работят в няколко държави-членки), така и в крайна сметка за 
ефективността на идеята. Ето защо докладчикът се спира на някои основни елементи. В 
частност, важно е да стане ясно, че изискваната информация относно дървения 
материал/изделията от дървен материал следва да бъде подкрепена от съответна 
документация, както и че системата за управление на риска следва да служи като 
средство за оценка на онези случаи, които заслужават особено внимание - евентуално 
чрез прилагане на допълнителни мерки, с цел осъществяване на надлежна проверка и 
намаляване на риска от пускането на пазара на незаконен дървен материал. 

Организации за мониторинг и тяхното акредитиране
С цел постигане на хармонизирани стандарти в целия ЕС по отношение на 
организациите за мониторинг на системите за проверка, докладчикът предлага 
решението относно признаването на организациите за мониторинг да се взема на 
равнище ЕС, а не на национално равнище. Докладчикът разглежда по-подробно 
критериите, на които организациите трябва да отговарят, както и информацията, която 

                                               
1 План за действие FLEGT  на ЕС (COM(2003)251)
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трябва да предоставят, за да бъдат признати. Централизираното акредитиране и ясните 
критерии, формулирани в регламента, биха позволили да се избегнат слабите звена в 
системата за наблюдение, както и да се намали административната сложност за 
организациите, които упражняват дейност в повече от една държава-членка.

Проверки и контрол от компетентните органи
Въпреки че докладчикът предлага организациите за мониторинг да бъдат акредитирани 
на равнище ЕС, компетентните органи, назначени от държавите-членки имат важна 
роля за упражняването на надзор над системата. Това означава както проверки дали 
организациите за мониторинг изпълняват изискванията на регламента, така и 
провеждането на контрол на веригата за доставки. Докладчикът смята, че следва да е 
възможно да се действа и на двете равнища въз основа на обоснована загриженост, 
изразена от трети страни, както и въз основа на предварително планиране, Тя представя 
в подробности в какво се състоят проверките и контрола, които включват и в двата 
случая одиторски проверки на място. 

Тъй като незаконната сеч причинява сериозни щети на околната среда, компетентните 
органи следва да имат правомощия да прилагат незабавни коригиращи мерки, 
включително конфискуване на незаконен дървен материал/изделия от дървен материал, 
както и прекратяването на търговската дейност, ако това се счете за необходимо с цел 
вредите, причинени от незаконното добиване на въпросните изделия, да се спрат 
възможно най-бързо (без да се изчаква целия процес на съдебно преследване). 
Проследяването на източника на дървен материал следва да се улесни от факта, че 
всички оператори от веригата за доставки са задължени да знаят от кого са получили 
всичкия дървен материал и изделия от дървен материал, както и на кого го доставят. 

Изключение за биомаса 
Докладчикът смята, че изключението, предвидено за „дървесината за енергийни цели“ 
и биомасата на основание, че в бъдеще те ще бъдат предмет на задължителните 
критерии за устойчивост на ЕС, следва да отпадне. Настоящият регламент следва да 
обхваща всички продукти, които може да съдържат незаконно добит дървен материал. 
Изключването на продуктите, подлежащи на „критерии за устойчивост” от изискването 
за законен източник предполага, че законността и устойчивият характер могат взаимно 
да се изключват, а всъщност законността трябва да бъде основна предпоставка за 
устойчивостта. 
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