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Изменение 72
Kartika Tamara Liotard

Позиция на Съвета
Съображение 1

Позиция на Съвета Изменение

(1) Горите осигуряват голямо 
разнообразие от екологични, 
икономически и социални ползи, 
включително горски продукти от дървен 
материал и недървесни горски 
продукти, както и свързани с околната 
среда услуги.

(1) Горите осигуряват голямо 
разнообразие от екологични, 
икономически и социални ползи, 
включително доставянето на горски 
продукти от дървен материал и 
недървесни горски продукти, както и 
опазването на биологичното 
разнообразие и предоставянето на 
поминък за местното население.

Or. en

Обосновка

Важно е да се отбележат по балансиран начин трите различни области на услуги 
(екологична, социална и икономическа).

Изменение 73
Gerben-Jan Gerbrandy

Позиция на Съвета
Съображение 1 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

1а) Горската околна среда е общо за 
човечеството 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 
климатичните системи и защита на 
правата на местното население и на 
зависимите от гората общности.

Or. en
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Обосновка

Възстановява се текстът от първото четене в ЕП. В многостранните споразумения 
в областта на опазването на околната среда, каквито са например Конвенцията за 
биологичното разнообразие и Рамковата конвенция на Организацията на обединените 
нации относно изменението на климата, биологичното разнообразие и климатът се 
разглеждат като общо наследство на човечеството. В международното право това 
поражда специална отговорност за гарантиране на тяхното опазване. 

Изменение 74
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Съображение 1 а (ново)

Позиция на Съвета 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 
местните и зависимите от гората 
общности.

Or. en

(Изменение 2 от първо четене.)

Изменение 75
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Съображение 2

Позиция на Съвета Изменение

(2) Поради нарастващото търсене на 
дървен материал и изделия от дървен 
материал в световен мащаб и 
същевременно слабостите в 
институциите и управлението, които 

(2) Поради слабостите в институциите и 
управлението, които съществуват в 
сектора на горското стопанство в редица 
страни производители на дървен 
материал, незаконната сеч и свързаната 
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съществуват в сектора на горското 
стопанство в редица страни 
производители на дървен материал, 
незаконната сеч и свързаната с нея 
търговия се превърнаха във въпрос, 
който поражда все по-голямо 
безпокойство.

с нея търговия се превърнаха във 
въпрос, който поражда все по-голямо 
безпокойство.

Or. en

Обосновка

Управлението е основен въпрос, свързан с незаконната сеч, който вече  е признат 
като такъв.

Изменение 76
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Съображение 2 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

2а) Натискът върху природните 
горски ресурси и търсенето на дървен 
материал и изделия от дървен 
материал са често твърде високи и е 
необходимо Европейският съюз да 
намали въздействието си върху 
горските екосистеми, независимо от 
мястото на това въздействие.

Or. en

(Изменение 6 от първо четене.)

Изменение 77
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Позиция на Съвета
Съображение 2 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

2а) Произведеният по устойчив начин 
дървен материал ограничава 
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емисиите на парникови газове и 
представлява един от най-
екологосъобразните материали, 
които съществуват. Предвид 
нарастващото търсене в световен 
мащаб, устойчивото производство на 
дървен материал следва да бъде 
насърчавано, както в рамките на 
Съюза, така и извън тях. Налагането 
на прекалено широкообхватни 
изисквания по отношение на 
изделията от дървен материал може 
да доведе до изоставане в 
конкурентоспособността в сравнение 
с други, невъзобновяеми материали 
(например пластмаса, алуминий и 
бетон), които не подлежат на 
изисквания за законност; едно 
подобно изместване по отношение на 
продуктите би било в ущърб на 
способността за постигане на целите 
на ЕС в областта на климата. 

Or. en

Изменение 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Позиция на Съвета
Съображение 3

Позиция на Съвета Изменение

(3) Незаконната сеч е повсеместен 
проблем, който предизвиква голяма 
международна загриженост. Тя 
представлява сериозна заплаха за 
горите, защото допринася за процеса на 
обезлесяване, на който се дължат около 
20 % от емисиите на CO2, застрашава 
биологичното разнообразие и подкопава 
устойчивото управление и развитие на 
горите, в т.ч. търговската 
жизнеспособност на операторите, 
действащи в съответствие с 
приложимото законодателство. Освен 

(3) Незаконната сеч е повсеместен 
проблем, който предизвиква голяма 
международна загриженост. Тя 
представлява сериозна заплаха за 
горите, защото допринася за процеса на 
обезлесяване, на който се дължат около 
12 % от емисиите на CO2, застрашава 
биологичното разнообразие и подкопава 
устойчивото управление и развитие на 
горите, в т.ч. търговската 
жизнеспособност на операторите, 
действащи в съответствие с 
приложимото законодателство. Освен 
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това тя има също социални, 
политически и икономически 
последици.

това тя има също социални, 
политически и икономически 
последици.

Or. xm

Обосновка

Последните научни изследвания посочват 12% - разисквания в рамките на 
Конференцията за климата в Копенхаген (COP15, 2009 г.).

Изменение 79
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Позиция на Съвета
Съображение 3

Позиция на Съвета Изменение

(3) Незаконната сеч е повсеместен 
проблем, който предизвиква голяма 
международна загриженост. Тя
представлява сериозна заплаха за 
горите, защото допринася за процеса на 
обезлесяване, на който се дължат около 
20% от емисиите на CO2, застрашава 
биологичното разнообразие и 
подкопава устойчивото управление и 
развитие на горите, в т.ч. 
търговската жизнеспособност на 
операторите, действащи в 
съответствие с приложимото 
законодателство. Освен това тя има 
също социални, политически и 
икономически последици.

(3) Незаконната сеч представлява 
сериозна заплаха за горите, защото 
допринася за процеса на обезлесяване, 
на който се дължат около 20% от 
световните емисии на CO2 
Ефективното разрешаване на 
проблема с незаконната сеч в 
контекста на настоящия регламент 
се очаква да даде значителен принос 
към стратегиите на ЕС за 
смекчаването на изменението на 
климата по икономически 
целесъобразен начин и следва да бъде 
разглеждано като свързано с 
действията на ЕС и неговата 
ангажираност в контекста на 
Рамковата конвенция на 
Организацията на обединените нации 
относно изменението на климата.

Or. en

Обосновка

С оглед последователността на политиките е необходимо да се установи връзка 
между регламента и други усилия на Европейския съюз и в световен мащаб за справяне 
с изменението на климата, по-специално посредством ограничаване на 
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обезлесяването.

Изменение 80
Kartika Tamara Liotard

Позиция на Съвета
Съображение 3

Позиция на Съвета Изменение

(3) Незаконната сеч е повсеместен 
проблем, който предизвиква голяма 
международна загриженост. Тя
представлява сериозна заплаха за 
горите, защото допринася за процеса на 
обезлесяване, на който се дължат около 
20% от емисиите на CO2, застрашава 
биологичното разнообразие и подкопава 
устойчивото управление и развитие на 
горите, в т.ч. търговската 
жизнеспособност на операторите, 
действащи в съответствие с 
приложимото законодателство. Освен 
това тя има също социални, 
политически и икономически 
последици.

(3) Незаконната сеч е повсеместен 
проблем, който предизвиква голяма 
международна загриженост. Той бива 
утежнен още повече от слабостите в 
институциите и управлението, 
които съществуват в сектора на 
горското стопанство в редица страни 
производителки на дървен материал. 
Незаконната сеч представлява 
сериозна заплаха за горите, защото 
допринася за процеса на обезлесяване и 
деградация на горите, на който се 
дължат около 20% от емисиите на CO2, 
застрашава биологичното разнообразие,  
нанася вреди на жизнената среда на 
местното население и подкопава 
устойчивото управление и развитие на 
горите, в т.ч. търговската 
жизнеспособност на операторите, 
действащи в съответствие с 
приложимото законодателство. Тя 
допринася за опустиняването и 
превръщането на горите в степи, 
като увеличава ерозията на почвата 
и въздействието на прекалено силни 
климатични явления и наводнения. 
Освен това тя има също социални, 
политически и икономически 
последици, като често подкопава 
напредъка към постигане на целите 
на добро управление и представлява 
заплаха за местните общности, 
зависими от гората, и за правата на 
местното население.

Or. en
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Обосновка

Изцяло се възстановява текстът на позицията на Парламента от първо четене, 
изброяващ последиците от незаконната сеч, тъй като той предоставя важна базова 
информация, върху която е основано искането за вземане на мерки от страна на ЕС с 
цел признаването на отговорността му като потребител в световен мащаб.

Изменение 81
Andres Perello Rodriguez

Позиция на Съвета
Съображение 3

Позиция на Съвета Изменение

(3) Незаконната сеч е повсеместен 
проблем, който предизвиква голяма 
международна загриженост. Тя 
представлява сериозна заплаха за 
горите, защото допринася за процеса на 
обезлесяване, на който се дължат около 
20 % от емисиите на CO2, застрашава 
биологичното разнообразие и подкопава 
устойчивото управление и развитие на 
горите, в т.ч. търговската 
жизнеспособност на операторите, 
действащи в съответствие с 
приложимото законодателство. Освен 
това тя има също социални, 
политически и икономически 
последици.

(3) Незаконната сеч е повсеместен 
проблем, който предизвиква голяма 
международна загриженост. Тя 
представлява сериозна заплаха за 
горите, защото допринася, наред с 
промените в употребата на земята, 
пожарите, екстремните климатични 
явления и болестите по горите, за 
процеса на обезлесяване, на който се 
дължат около 20 % от емисиите на CO2, 
застрашава биологичното разнообразие 
и подкопава устойчивото управление и 
развитие на горите, в т.ч. търговската 
жизнеспособност на операторите, 
действащи в съответствие с 
приложимото законодателство. Освен 
това тя има също социални, 
политически и икономически 
последици.

Or. es
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Изменение 82
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Позиция на Съвета
Съображение 3 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

3а) Незаконната сеч подкопава 
устойчивото управление и развитие 
на горите, в т.ч. търговската 
жизнеспособност на операторите, 
действащи в съответствие с 
приложимото законодателство. В 
допълнение тя има мащабни 
социални, политически и 
икономически последици и е свързана 
с въоръжени конфликти по целия 
свят. Следователно е необходимо да 
се задълбочи осъзнаването на този 
важен проблем от страна на 
държавите-членки на ЕС и техните 
компетентни национални органи, 
както и от страна на широката 
общественост. 

Or. en

Обосновка

Незаконната сеч подкопава лоялната конкуренция в ЕС и по света. Проучванията 
сочат, че гражданите се тревожат относно законността на предлаганите на пазара 
дървен материал и изделия от дървен материал. По-голямата осъзнатост по 
отношение на сериозността на проблема с незаконно добивания дървен материал 
следва да бъде неразделна част от настоящия регламент. Този проблем е освен това 
повсеместен и често е свързан с въоръжени конфликти. Това е от особено значение за 
възникването на законодателството и за неговото приемане.
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Изменение 83
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Съображение 3 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

3а) Решение № 1600/2002/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета  
относно Шестата програма на 
Общността за действие в областта 
на околната среда, определя като 
приоритетна дейност разглеждането 
на възможността за предприемане на 
активни мерки за предотвратяване и 
борба срещу търговията с незаконно 
добит дървен материал и 
продължаването на активното 
участие на Съюза и държавите-
членки в изпълнението на глобалните 
и регионалните решения и 
споразумения по въпроси, свързани с 
горите.
_____________________
1 ОВ L 242, 10.09.2002 г., стр. 1.

Or. sv

Обосновка

Изменение 9 от първото четене в Парламента.

Изменение 84
Kartika Tamara Liotard

Позиция на Съвета
Съображение 3 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

3а) Решение № 1600/2002/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета  
от 22 юли 2002 г. относно Шестата 
програма на Общността за действие 
в областта на околната среда1, 
определя като приоритетна дейност 



PE440.145v01-00 12/76 AM\814446BG.doc

BG

разглеждането на възможността за 
предприемане на активни мерки за 
предотвратяване и борба срещу 
търговията с незаконно добит дървен 
материал и продължаването на 
активното участие на Съюза и 
държавите-членки в изпълнението на 
глобалните и регионалните решения и 
споразумения по въпроси, свързани с 
горите.
________________

1 ОВ L 242, 10.09.2002 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Шестата програма на Общността за действие в областта на околната среда, върху 
която се основава настоящият регламент, трябва да бъде спомената в 
съображенията.

Изменение 85
Jo Leinen, Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Съображение 7

Позиция на Съвета Изменение

(7) Като се имат предвид големите 
мащаби и спешният характер на 
проблема, е необходимо да бъде 
активно подкрепена борбата срещу 
незаконната сеч и свързаната с нея 
търговия, да бъде допълнена и засилена 
инициативата за СДП и да се подобри 
взаимодействието между политиките с 
цел опазване на горите и достигане на 
висока степен на защита на околната 
среда, включително борба срещу 
изменението на климата и загубата на 
биологично разнообразие.

(7) Като се имат предвид големите 
мащаби и спешният характер на 
проблема, е необходимо да бъде 
активно подкрепена борбата срещу 
незаконната сеч и свързаната с нея 
търговия, да бъде допълнена и засилена 
инициативата за СДП, да се създадат 
равни условия за всички оператори и 
да се подобри взаимодействието между 
политиките с цел опазване на горите и 
достигане на висока степен на защита на 
околната среда, включително борба 
срещу изменението на климата и 
загубата на биологично разнообразие.

Or. en
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Обосновка

Посредством определянето на ясни задължения и гарантирането на тяхното 
спазване от страна на всички оператори, настоящият регламент ще затвори 
„вратичките” и ще попречи на участниците да печелят от търговия с незаконно 
добит дървен материал. 

Изменение 86
Judith A. Merkies

Позиция на Съвета
Съображение 8

Позиция на Съвета Изменение

(8) Следва да бъдат признати усилията 
на държавите, които са сключили СДП 
за FLEGT със Съюза, както и 
залегналите в споразуменията 
принципи, по-специално по отношение 
на определението за законно произведен 
дървен материал. Следва също да се 
отчете, че съгласно схемата на 
разрешителни FLEGT, за Съюза се 
изнасят само дървен материал, който е 
добит в съответствие с приложимото 
национално законодателство, и изделия 
от такъв дървен материал.  За тази цел 
дървеният материал, вложен в изделия 
от дървен материал, които са изброени в 
приложения ІІ и ІІІ към Регламент (ЕО) 
№ 2173/2005 на Съвета от 20 декември 
2005 г. за установяването на схема на 
разрешителни FLEGT за вноса на 
дървесина в Европейската общност, с 
произход от страните партньори, 
изброени в приложение І към 
Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета, 
следва да се считат за законно добити, 
при условие че са в съответствие с 
посочения регламент и разпоредбите за 
неговото прилагане.

(8) Следва да бъдат признати усилията 
на държавите, които са сключили СДП 
за FLEGT със Съюза, както и 
залегналите в споразуменията 
принципи, по-специално по отношение 
на определението за законно произведен 
дървен материал. Следва също да се 
отчете, че съгласно схемата на 
разрешителни FLEGT, за Съюза се 
изнасят само дървен материал, който е 
добит в съответствие с приложимото 
национално законодателство, и изделия 
от такъв дървен материал.  За тази цел 
дървеният материал, вложен в изделия 
от дървен материал, които са изброени в 
приложения ІІ и ІІІ към Регламент (ЕО) 
№ 2173/2005 на Съвета от 20 декември 
2005 г. за установяването на схема на 
разрешителни FLEGT за вноса на 
дървесина в Европейската общност, с 
произход от страните партньори, 
изброени в приложение І към 
Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета, 
следва да се считат за законно добити, 
при условие че са в съответствие с 
посочения регламент и разпоредбите за 
неговото прилагане. Залегналите в 
СДП принципи, по-специално по 
отношение на определението за 
„законно добит дървен материал“ 
трябва наред с другото да насърчават 
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устойчивото управление на горите, 
поддържането на биологичното 
разнообразие, защитата на местните 
зависими от гората общности и на 
местното население, както и 
гарантирането на правата на тези 
общности и хора.

Or. en

Обосновка

Възстановява се текстът на позицията на Парламента от първо четене, припомнящ 
целите на СДП, залегнали в основата на настоящия регламент.

Изменение 87
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Съображение 8 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(8a) Посредством прилагането на 
Плана за действие на ЕС относно 
правоприлагането, управлението и 
търговията в областта на горското 
стопанство (FLEGT), Комисията 
придоби значителен експертен опит, 
който следва да бъде взет под 
внимание при постигането на целите 
на настоящия регламент. Този 
експертен опит следва да бъде 
оползотворен по-специално що се 
отнася до по-нататъшното 
конкретизиране на определението за 
приложимо законодателство, 
заимствайки от структурата на 
СДП. 

Or. en

Обосновка
Изменение 16 от първо четене, покриващо също ролята на Комисията при 
определянето на понятието за законност.
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Изменение 88
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Съображение 8 б (ново)

Позиция на Съвета Изменение

8б. Европейският съюз следва да 
полага усилия да предоставя повече 
стимули за включване на държави в 
СДП за FLEGT, имайки също така 
предвид, че тези СДП за FLEGT 
могат да се окажат от особен 
интерес за усилията в световен 
мащаб за справяне с изменението на 
климата посредством ограничаване 
на обезлесяването в контекста на 
международни преговори.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се изтъкне ролята на настоящия регламент като стимул за 
държавите да сключат СДП. Освен това трябва да се подчертаят потенциалните 
последици от СДП в контекста на световните усилия за ограничаване на 
обезлесяването с оглед смекчаване на последиците от емисиите.

Изменение 89
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Позиция на Съвета
Съображение 10

Позиция на Съвета Изменение

(10) Като се отчита сложният характер 
на незаконната сеч от гледна точка на 
стоящите в основата й фактори и 
въздействието й следва да се намалят 
стимулите за незаконно поведение, като 
мерките бъдат насочени към 
поведението на операторите.

(10) Като се отчита сложният характер 
на незаконната сеч от гледна точка на 
стоящите в основата й фактори и 
въздействието й следва да се намалят 
стимулите за незаконно поведение, като 
мерките бъдат насочени към 
поведението на операторите. 
Засилването на изискванията и 
задълженията и увеличаването на 
правните средства за съдебно 
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преследване на оператори, които 
пускат незаконно добити или 
произведени дървен материал и 
изделия от дървен материал на 
вътрешния пазар, са сред най-
ефективните решения, които могат 
да възпрат операторите да търгуват 
с доставчиците на незаконно добит 
дървен материал.

Or. en

Обосновка

Изразът „предоставяне на вътрешния пазар”, който докладчикът предлага 
(изменение 6), е твърде общ и поражда правна несигурност. За разлика от него 
изразът „пускане на пазара“ е ясно определен и се прилага в общностното 
законодателство. „Предоставяне” би могло да означава всички оператори в 
механизма за надзор – от дребния земеделски производител до местния търговец на 
мебели.

Изменение 90
Paolo Bartolozzi

Позиция на Съвета
Съображение 10 а (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

10а Сертифицирането в областта на 
горското стопанство се развива все 
повече в Европа и по света. Освен 
това все по-голям брой правителства 
и държавни органи, особено в ЕС, 
използват сертифицирането в 
горското стопанство като средство 
за обезпечаване на законността и 
устойчивостта на обществените им 
поръчки. Зачитането на проверения и 
сертифициран от трети страни 
дървен материал и на изделията от 
такъв дървен материал като законно 
добити би представлявало признание 
на постиженията в сектора на 
горското стопанство в борбата с 
незаконния добив, както и стимул за 
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по-нататъшното развитие на 
устойчивото управление на горите и 
неговото сертифициране в световен 
мащаб.

Or. en

Изменение 91
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Съображение 12

Позиция на Съвета 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 вътрешния пазар дървен материал и 
изделия от дървен материал, а не всички 
участващи в дистрибуторската верига 
оператори, следва да бъдат предмет на 
определените в настоящия регламент 
изисквания.

(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 вътрешния пазар дървен материал и 
изделия от дървен материал, а не всички 
участващи в дистрибуторската верига 
оператори, следва да бъдат предмет на 
определените в настоящия регламент 
цялостни изисквания за надлежна 
проверка. При все това, 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 полагат необходимата 
грижа за тази цел. С оглед 
улесняването на спазването на тази 
абсолютна забрана, операторите, 
които пускат на пазара дървен 
материал или изделия от дървен 
материал, следва да прилагат 
въведена от тях самите или от 
организация за мониторинг система 
за надлежна проверка.

Or. en
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Обосновка

Прилагането на системи за надлежна проверка следва да бъде задължение на 
операторите, които пускат на пазара дървен материал или изделия от дървен 
материал. Задълженията на операторите, предоставящи дървен материал или 
изделия от дървен материал на пазара, следва да бъдат значително по-малки.

Изменение 92
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Позиция на Съвета
Съображение 12

Позиция на Съвета 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 вътрешния пазар дървен материал и 
изделия от дървен материал, а не всички 
участващи в дистрибуторската верига 
оператори, следва да бъдат предмет на 
определените в настоящия регламент 
изисквания.

(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 вътрешния пазар дървен материал и 
изделия от дървен материал, а не всички 
участващи в дистрибуторската верига 
оператори, следва да бъдат предмет на 
определените в настоящия регламент 
цялостни изисквания за надлежна 
проверка. Операторите, които 
пускат на вътрешния пазар дървен 
материал и изделия от дървен 
материал за пръв път, следва да са 
обвързани със забрана за предоставяне 
на пускане на незаконно добит дървен 
материал или изделия от такъв 
дървен материал и следва да полагат 
необходимата грижа за тази цел.

Or. en

Обосновка

Изразът „предоставяне на вътрешния пазар”, който докладчикът предлага 
(изменение 8), е твърде общ и поражда правна несигурност. За разлика от него 
изразът „пускане на пазара“ е ясно определен и се прилага в общностното 
законодателство. Не е разумно отговорността да се носи от цялата верига на 
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доставки.

Изменение 93
Kartika Tamara Liotard

Позиция на Съвета
Съображение 14 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

14а Оператори от държави, които 
притежават горски фонд с 
международно екологично значение, 
следва да носят специална 
отговорност за устойчивия добив на 
дървен материал.

Or. en

Обосновка

Държави, които все още разполагат с големи площи девствени гори или с гори с 
висока степен на съхранение, са често развиващи се страни, в които съществува 
голяма опасност от незаконна сеч. Следователно, операторите в тези държави 
следва да съзнават ролята си при опазването на тези гори.

Изменение 94
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Съображение 16

Позиция на Съвета Изменение

(16) За да се избегне ненужната 
административна тежест, от 
операторите, които вече използват 
системи или процедури, отговарящи 
на изискванията на настоящия 
регламент, следва да не се изисква да 
създават нови системи.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Няма съответстващ оперативен член.

Изменение 95
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Съображение 18 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(18a) Ефективното прилагане на 
настоящия регламент изисква 
значителна степен на 
сътрудничество между 
националните органи, както и между 
различните служби в рамките на 
националната администрация, 
включително, наред с другото, 
агенциите, отговарящи за горското 
стопанство, за прилагането на 
законодателството в областта на 
опазването на околната среда и за 
обмитяването.

Or. en

Обосновка

Предотвратяването на пускането на пазара на незаконно добит дървен материал 
може да изисква сътрудничество между различни агенции.

Изменение 96
Andres Perello Rodriguez

Позиция на Съвета
Съображение 21

Позиция на Съвета Изменение

(21) Като се има предвид 
международният характер на 
незаконната сеч и свързаната с нея 
търговия, компетентните органи следва 

(21) Като се има предвид 
международният характер на 
незаконната сеч и свързаната с нея 
търговия, компетентните органи следва 
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да сътрудничат помежду си и с 
административните органи на трети 
държави и Комисията.

да сътрудничат помежду си, с 
организациите на гражданското 
общество, с организациите в 
промишлеността и с 
административните органи на трети 
държави и  Комисията.

Or. es

Изменение 97
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Съображение 21 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(21a) С цел да се улесни способността 
на операторите, които пускат или 
предоставят дървен материал или 
изделия от дървен материал на 
пазара,  да се съобразяват с 
изискванията на настоящия 
регламент, държавите-членки, като 
вземат предвид положението на 
малките и средните предприятия, 
следва да предоставят на 
операторите техническа и друга 
помощ и да улеснят обмена на 
информация, по-специално по 
отношение на изпълнението на 
задължението на тези оператори за 
упражняване на надлежна проверка.

Or. en

Обосновка

Предоставяне на рамка за облекчаване на административната тежест, като се 
вземе под внимание и положението на МСП. Основа за нов член, който да обхваща 
оказването на техническа помощ на операторите и обмена на информация. 
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Изменение 98
Daciana Octavia Sârbu

Позиция на Съвета
Съображение 22

Позиция на Съвета Изменение

(22) Държавите-членки следва да 
гарантират, че нарушенията на 
настоящия регламент се наказват с 
ефективни, съразмерни и възпиращи 
санкции.

(22) Държавите-членки следва да 
гарантират, че нарушенията на 
настоящия регламент се наказват с 
ефективни, съразмерни и възпиращи 
санкции. Следва да се отбележи, че 
голям брой хора в селските райони, 
особено в новите държави-членки, все 
още живеят на прага на бедността и 
препитанието им може да включва 
добива на дърва, както и 
ограниченото им разпространение. 
Налагането на санкции, свързани с 
нарушаването на настоящия 
регламент, следва да отчита 
особеното положение на тези 
оператори, които живеят на прага на 
бедността, и ограничените им 
възможности за прилагането на 
изискванията за системи за 
надлежна проверка, за изпълнението 
на които по-мащабните оператори, 
извършващи търговски дейности и 
притежаващи повече средства, се 
намират в по-добра позиция.

Or. en

Обосновка

В случай че бъдат определени санкции на равнище ЕС, уместно е да се позволи на 
държавите-членки да проявяват известна гъвкавост в случаите на хора, живеещи на 
прага на бедността, които могат да попаднат в категорията „оператори”, но които 
едва ли разполагат с необходимото познание и средства за прилагане на системите за 
надлежни проверки, одит и т.н.
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Изменение 99
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Съображение 23

Позиция на Съвета Изменение

(23) На Комисията следва да се 
предоставят правомощия да приема 
делегирани актове съгласно член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) по 
отношение на процедурите за 
признаване и оттегляне на признаване 
на организациите за мониторинг, 
относно по-нататъшните съответни 
критерии за оценка на риска, които 
могат да бъдат необходими в 
допълнение на вече предвидените в 
настоящия регламент, и относно 
списъка на дървен материал и изделия 
от дървен материал, за които се прилага 
настоящият регламент. От особено 
значение е Комисията да се консултира 
с експерти по време на подготвителния 
етап в съответствие с ангажимента, поет 
от Комисията в Съобщението от 
9 декември 2009 г. относно прилагането 
на член 290 от ДФЕС.

(23) На Комисията следва да се 
предоставят правомощия да приема 
делегирани актове съгласно член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) по 
отношение на процедурите за 
признаване и оттегляне на признаване 
на организациите за мониторинг, по 
отношение на общите принципи и 
критерии за по-нататъшното 
конкретизиране на определението за 
приложимо законодателство и 
относно по-нататъшните съответни 
критерии за оценка на риска, които 
могат да бъдат необходими в 
допълнение на вече предвидените в 
настоящия регламент, и относно 
списъка на дървен материал и изделия 
от дървен материал, за които се прилага 
настоящият регламент. От особено 
значение е Комисията да се консултира 
с експерти по време на подготвителния 
етап в съответствие с ангажимента, поет 
от Комисията в Съобщението от 
9 декември 2009 г. относно прилагането 
на член 290 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Следва предложението за по-нататъшно определяне на правни принципи и критерии 
посредством делегирани актове.
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Изменение 100
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Съображение 23 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(23a) С оглед гарантиране на гладкото 
функциониране на вътрешния пазар 
на горски продукти Комисията следва 
да извършва текущ анализ на 
въздействието на настоящия 
регламент. Особено внимание следва 
да бъде обърнато на последствията 
от регламента за МСП. Следователно 
Комисията следва да осъществява 
редовни  проучвания и оценки на 
въздействието на настоящия 
регламент, с особено внимание към 
МСП, както и към практиките на 
устойчивото горско стопанство.

Or. en

Обосновка

Изменение 29 от първо четене. Основа за оперативен член 18(3), покриващ 
докладването относно въздействието на регламента.

Изменение 101
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 1

Позиция на Съвета Изменение

Настоящият регламент определя 
задълженията на операторите, които 
пускат на вътрешния пазар дървен 
материал и изделия от дървен материал 
за пръв път, с цел да се намали до 
минимум рискът от пускане на пазара на 
незаконно добит дървен материал или 
изделия от такъв дървен материал.

Настоящият регламент определя 
задълженията на операторите, които 
пускат или предоставят на вътрешния 
пазар дървен материал и изделия от 
дървен материал за пръв път, с цел да се 
намали до минимум рискът от пускане 
на пазара на незаконно добит дървен 
материал или изделия от такъв дървен 
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материал.

Or. de

Обосновка

Изискването за надлежна проверка следва да се прилага в неговата цялост по 
отношение на оператора, който пръв пуска или предоставя дървения материал на 
пазара. Целевият контрол спрямо първото пускане на дървения материал на пазара е 
достатъчно и пропорционално.  

Изменение 102
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Позиция на Съвета
Член 1

Позиция на Съвета Изменение

Настоящият регламент определя 
задълженията на операторите, които 
пускат на вътрешния пазар дървен 
материал и изделия от дървен материал 
за пръв път, с цел да се намали до 
минимум рискът от пускане на пазара 
на незаконно добит дървен материал 
или изделия от такъв дървен материал.

Настоящият регламент определя 
задълженията на операторите, които 
пускат на вътрешния пазар дървен 
материал и изделия от дървен материал 
за пръв път, с цел да се избегне 
пускането на пазара на незаконно 
добит дървен материал или изделия от 
такъв дървен материал.

Or. en

Обосновка

За да се облекчи административната тежест върху МСП, регламентът следва да се 
прилага единствено спрямо оператори, които пускат дървен материал или изделия от 
дървен материал за пръв път на вътрешния пазар.

Изменение 103
Paolo Bartolozzi

Позиция на Съвета
Член 2 – буква г)

Позиция на Съвета Изменение

г) „държава на дърводобив“ означава г) „държава на дърводобив“ означава 
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държавата или територията, в която е 
добит дървеният материал или 
дървеният материал, вложен в изделията 
от дървен материал;

държавата, в която е добит дървеният 
материал или дървеният материал, 
вложен в изделията от дървен материал;

Or. en

Изменение 104
Christa Klaß

Позиция на Съвета
Член 2 – буква -eа) (нова)

Позиция на Съвета Изменение

еа) „риск” означава рискът от 
търгуване с незаконно добит дървен 
материал или изделия от такъв 
дървен материал, които са влезли на 
пазара в резултат на пропуск в 
прилагането на националното 
законодателство и/или на 
неправилното прилагане на 
системите за контрол над 
търговията;

Or. en

Изменение 105
Christa Klaß

Позиция на Съвета
Член 2 – буква е б (нова)

Позиция на Съвета Изменение

еб) „пренебрежим” означава, че 
свързаните със случая факти не 
оправдават предположението, че 
съответният дървен материал, или 
дървеният материал в съответното 
изделие, е бил добит в разрез с 
приложимите на национално 
равнище правни разпоредби и в разрез 
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с всички системи за контрол, 
отнасящи се до търговията с дървен 
материал, и че вследствие на това 
дървеният материал не може да бъде 
пуснат на пазара;

Or. en

Изменение 106
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Член 2 – буква е б (нова)

Позиция на Съвета Изменение

еб) „надлежна проверка” означава 
задължението за предприемане на 
всички необходими мерки, за да се 
гарантира, че на пазара не се пуска, 
нито предоставя незаконно добит 
дървен материал или изделия от 
такъв материал;

Or. en

Обосновка

Изясняване на понятието и допълване на член 4.

Изменение 107
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Член 2 – буква ж)

Позиция на Съвета Изменение

ж) „приложимо законодателство“ 
означава законодателството, което е в 
сила в държавата на дърводобив и 
обхваща следните въпроси:

ж) „приложимо законодателство“ 
означава законодателството, което е в 
сила в държавата на дърводобив, 
включително поднационални и 
национални закони, регламенти, 
установена юриспруденция и 
ратифицирани международни 
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споразумения,  и обхваща следните 
въпроси:

- права на дърводобив в рамките на 
официално установените граници;

(i)права на достъп, използване и 
владеене, включително законните или 
защитените или признатите 
обичайни права на местното 
население;

- плащания за права на дърводобив и 
дървен материал, включително мита, 
свързани с добива на дървен материал;

ii) опазване на околната среда, 
включително съхранение и управление 
на горите;

- добив на дървен материал, 
включително пряко свързаното с него 
законодателство в областта на 
околната среда и на горското 
стопанство;

iii) добив на дървен материал;

- законни права на трети лица по 
отношение на използването и 
владеенето, които са засегнати от 
добива на дървен материал; и

iv) обработка на дървен материал;

v) данъци, такси, както и 
плащанията за право на ползване,
доколкото горският сектор е 
засегнат;
(vi)трудовото и социалното 
законодателство, включително 
здравеопазване и безопасност;

- търговско и митническо 
законодателство, доколкото горският 
сектор е засегнат.

(vii)търговско и митническо 
законодателство, доколкото 
горският сектор е засегнат;
С цел да направи по-подробно това 
определение, Комисията установява, 
посредством делегирани актове, общи 
принципи и критерии и, доколкото 
това е възможно, изготвя и публикува 
показатели за всяка произвеждаща 
дървен материал държава.  
По отношение на делегираните 
актове, посочени в настоящата 
буква, се прилагат процедурите по 
членове 13, 14 и 15.

Or. en
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Обосновка

Определение, основаващо се на модела за законност от СДП за FLEGT и на 
експертния опит на Комисията.  Подобна структура се наблюдава и в съществуващи 
схеми. Гарантира спазването на общите насоки и методологии в системите за 
надлежен контрол. Избягват се определенията ad hoc. Включва ратифицираните 
международни споразумения, общностите, управлението на горите, социалното 
осигуряване, трудовите отношения и правата на местното население, както и в 
изменение 38 от  първото четене. Разработването на принципи и критерии ще трябва 
да стане посредством делегирани актове.

Изменение 108
Gerben-Jan Gerbrandy

Позиция на Съвета
Член 2 – буква ж)

Позиция на Съвета Изменение

ж) „приложимо законодателство“ 
означава законодателството, което е в 
сила в държавата на дърводобив и 
обхваща следните въпроси:

ж) „приложимо законодателство“ 
означава законите и
законодателството, независимо дали то 
е национално, регионално или 
международно, което е в сила в 
държавата на дърводобив и обхваща 
следните въпроси:

- права на дърводобив в рамките на 
официално установените граници;

- права на дърводобив в рамките на 
законно и официално установените 
граници;

- плащания за права на дърводобив и 
дървен материал, включително мита, 
свързани с добива на дървен материал;

- плащания за права на дърводобив и 
дървен материал, включително данъци 
и мита, свързани с добива на дървен 
материал;

- добив на дървен материал, 
включително пряко свързаното с него
законодателство в областта на околната 
среда и на горското стопанство;

- изисквания, свързани със 
съхранението на биологичното 
разнообразие, добив на дървен 
материал и управление на горите, 
включително свързаното с тях
законодателство в областта на околната 
среда и на горското стопанство, както и 
законодателството в областта на 
трудовоправните отношения и 
социалното осигуряване;

- законни права на трети лица по 
отношение на използването и 

- законни или обичайни права на трети 
лица по отношение на използването и 
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владеенето, които са засегнати от 
добива на дървен материал; и

владеенето, които са засегнати от 
добива на дървен материал; и

- търговско и митническо 
законодателство, доколкото горският 
сектор е засегнат.

- търговско и митническо 
законодателство, доколкото горският 
сектор е засегнат.

Or. en

Обосновка

Отчасти се включват отново ключови елементи от изменение 38 от първо четене, 
прието на 22 април 2009 г.

Изменение 109
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Член 2 – буква -ж a) (нова)

Позиция на Съвета Изменение

жа) „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.

Or. en

Обосновка

Определението следва оригиналното предложение на Комисията. 
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Изменение 110
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Позиция на Съвета
Член 3 – заглавие

Позиция на Съвета Изменение

Статус на дървения материал и на 
изделията от дървен материал, 
обхванати от FLEGT и CITES

Статус на дървения материал и на 
изделията от дървен материал, 
обхванати от FLEGT, CITES и от 
съществуващи и световно признати 
схеми за сертифициране в областта 
на горското стопанство 

Or. en

Обосновка

Трябва да се отчете значението на съществуващите надеждни системи за 
сертифициране в областта на горското стопанство. Да се надяваме, че 
освобождаването по отношение на тези схеми би довело до увеличаване на 
сертифицираните гори по света.

Изменение 111
Paolo Bartolozzi

Позиция на Съвета
Член 3 – заглавие

Позиция на Съвета Изменение

Статус на дървения материал и на 
изделията от дървен материал, 
обхванати от FLEGT и CITES

Статус на дървения материал и на 
изделията от дървен материал, 
обхванати от FLEGT, CITES и от 
проверени схеми на трети страни за 
сертифициране в областта на 
горското стопанство

Or. en
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Изменение 112
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Позиция на Съвета
Член 3 - параграф 2 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

За целите на настоящия регламент, 
дървен материал и изделия от дървен 
материал, които са били 
сертифицирани от  надеждна схема 
на трети страни за сертифициране, 
се считат за законно добити. 

Or. en

Обосновка

Трябва да се отчете значението на съществуващите надеждни системи за 
сертифициране в областта на горското стопанство. Да се надяваме, че 
освобождаването по отношение на тези схеми би довело до увеличаване на 
сертифицираните гори по света.

Изменение 113
Paolo Bartolozzi

Позиция на Съвета
Член 3 - параграф 2 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

За целите на настоящия регламент, 
дървен материал и изделия от дървен 
материал, които са били 
сертифицирани в съответствие с 
проверени схеми на трети страни за 
сертифициране в областта на 
горското стопанство, съдържащи 
задължение за законност и съобразени 
с настоящия регламент и с неговите 
разпоредби за прилагане, се считат за 
законно добити.

Or. en
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Изменение 114
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Позиция на Съвета
Член 4 – параграф 1 (нов)

Позиция на Съвета Изменение

-1. Забранява се пускането на пазара 
или предоставянето на пазара на 
незаконно добит дървен материал или 
на изделия от такъв дървен 
материал. Операторите упражняват 
надлежна проверка, като 
гарантират, че не пускат, нито 
предоставят на пазара незаконно 
добит дървен материал или изделия 
от такъв дървен материал.

Or. en

Обосновка

Абсолютната забрана за пускането на пазара на незаконно добит дървен материал е 
от ключово значение за постигане на изложената в регламента цел. Освен това, с 
оглед  поддържането на правна сигурност, е необходимо установяването на пряка 
връзка между забраната и конкретните задължения на операторите.

Изменение 115
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Позиция на Съвета
Член 4 - параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Операторите извършват надлежна 
проверка, за да намалят до минимум 
риска от пускане на пазара на 
незаконно добит дървен материал или 
на изделия, изработени от такъв 
дървен материал. За тази цел те 
използват рамка от процедури и мерки, 
наричана по-нататък „система за 
надлежна проверка“, както е определена 

1. Операторите, които пускат на 
пазара дървен материал и изделия от 
дървен материал, гарантират 
съобразяването с посоченото в 
параграф -1 задължение, като 
използват рамка от процедури и мерки, 
наричана по-нататък „система за 
надлежна проверка“, както е определена 
в член 5. Тази система за надлежна 
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в член 5. проверка се установява или от 
оператора, или от организация за 
мониторинг в съответствие с член 7.

Or. en

Обосновка

Създава се връзка между задължението за надлежна проверка и забраната. Засилва 
се правната сигурност, както и правната защита на операторите. Забраната става 
пропорционална на проблема, като се засягат пряко въпросите, повдигнати от 
Комисията по отношение на въвеждането и прилагането на отделна забрана.

Изменение 116
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Член 4 - параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Всеки оператор поддържа и извършва 
редовна оценка на системата за 
надлежна проверка, която използва, с 
изключение на случаите, когато 
операторът използва система за 
надлежна проверка, установена от 
организация за мониторинг, посочена в 
член 7.

2. Всеки оператор поддържа и извършва 
редовна оценка на системата за 
надлежна проверка, която използва, с 
изключение на случаите, когато 
операторът използва система за 
надлежна проверка, установена от 
организация за мониторинг, посочена в 
член 7. Съществуващ национален 
законодателен надзор или доброволен 
механизъм за надзор, които 
задоволяват изискванията по силата 
на настоящия регламент, може да се 
използват за основа на системата за 
надлежна проверка. 

Or. en

Обосновка

Изменение 42 от първото четене в ЕП. 
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Изменение 117
Theodoros Skylakakis, Cristina Gutiérrez-Cortines

Позиция на Съвета
Член 4 - параграф 2 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

2а. Операторите, с изключение на 
МСП, които предоставят на пазара 
дървен материал и изделия от дървен 
материал на стойност, която 
надвишава 100 000 евро годишно, 
следва на всички етапи от веригата 
за доставки да могат:
(i) да посочат както оператора, 
доставил дървения материал и 
изделията от дървен материал, така 
и оператора, на когото те са 
доставени;
(ii) да предоставят при поискване 
информация за наименованието на 
вида, страната/страните на добив и, 
когато е приложимо, концесията на 
произход;
(iii) да се уверят, когато е необходимо, 
дали операторът, който е пуснал 
дървения материал и изделията от 
дървен материал на пазара, е 
изпълнил задълженията си, 
произтичащи от настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

При значителен обем сделки операторите, които предоставят на пазара дървен 
материал и изделия от дървен материал, с изключение на МСП, следва да проявяват 
необходимата предпазливост в това отношение и от тях следва да се изисква да 
предоставят базова информация относно изделията, техния източник и за кого е 
доставката.
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Изменение 118
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Член 4 - параграф 2 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Ако операторът знае, подозира или 
има основателни причини да 
подозира, че на пазара се пуска или 
предоставя незаконно добит дървен 
материал или изделия от такъв 
дървен материал, той уведомява 
компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Задължение за докладване с оглед насърчаване на прилагането, което да направи 
забраната пропорционална и приложима, посредством предотвратяването на 
последващо предоставяне на незаконно добит дървен материал на пазара.

Изменение 119
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Позиция на Съвета Изменение

б) процедури за оценка на риска, 
даващи възможност на оператора да 
анализира и извършва оценка на риска 
от пускане на пазара на незаконно добит 
дървен материал или на изделия от 
такъв дървен материал.

б) процедури за оценка на риска, 
даващи възможност на оператора да 
анализира и извършва оценка на риска 
от пускане на пазара на незаконно добит 
дървен материал или на изделия от 
такъв дървен материал.

Тези процедури вземат предвид 
информацията по буква а), както и 
съответните критерии за оценка на 
риска, включително:

Тези процедури вземат предвид 
информацията по буква а), както и 
съответните критерии за оценка на 
риска, включително:

- осигуряване на съответствие с 
приложимото законодателство, което 
може да включва схеми за 
сертифициране или други проверени 

- осигуряване на съответствие с 
приложимото законодателство, което 
може да включва схеми за 
сертифициране или други проверени 
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схеми на трети страни, които са 
съвместими с приложимото 
законодателство;

схеми на трети страни, които са 
съвместими с приложимото 
законодателство;

- разпространение на незаконния 
добив на конкретни дървесни видове;

- равнището на консултации със 
заинтересованите страни;

- разпространение на незаконния добив 
или незаконните практики в държавата 
на дърводобив и/или поднационален 
регион на дърводобив, където е добит 
дървеният материал;

разпространение на незаконния добив 
или незаконните практики в държавата 
на дърводобив и/или поднационален 
регион на дърводобив, където е добит 
дървеният материал, включително 
отчитането на случаите на 
разпространение на въоръжен 
конфликт, на документирани 
нередности при управлението на 
горите, както и на високи равнища на 
корупция;

- съществуващи забрани на Съвета за 
сигурност на ООН или Съвета на 
Европейския съюз по отношение на 
вноса и износа на дървен материал;

- сложност на веригата на доставка на 
изделия от дървен материал;

- сложност на веригата на доставка на 
изделия от дървен материал;

Or. en

Обосновка

Консултациите със заинтересованите страни са основна характеристика и успех за 
Плана за действие FLEGT.  Отвореността на системата за надлежна проверка е 
фактор, който може да допринесе в значителна степен за нейния успех при 
ефективната оценка на риска. Също така изменение 47 от първо четене относно 
районите на конфликти. Отчитането на наличието на въоръжени конфликти следва 
да бъде посочено изрично като част от процедурата за  оценка на риска.  Тази 
процедура следва също така да взема под внимание съответните забрани.

Изменение 120
Paolo Bartolozzi

Позиция на Съвета
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Позиция на Съвета Изменение

б) процедури за оценка на риска, 
даващи възможност на оператора да 

б) процедури за оценка на риска, 
даващи възможност на оператора да 
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анализира и извършва оценка на риска 
от пускане на пазара на незаконно добит 
дървен материал или на изделия от 
такъв дървен материал. 

анализира и извършва оценка на риска 
от пускане на пазара на незаконно добит 
дървен материал или на изделия от 
такъв дървен материал.

Тези процедури вземат предвид 
информацията по буква а), както и 
съответните критерии за оценка на 
риска, включително:

Тези процедури вземат предвид 
информацията по буква а), както и 
съответните критерии за оценка на 
риска, включително:

- осигуряване на съответствие с 
приложимото законодателство, което 
може да включва схеми за 
сертифициране или други проверени 
схеми на трети страни, които са 
съвместими с приложимото 
законодателство;

- осигуряване на съответствие с 
приложимото законодателство, което 
може да включва схеми за 
сертифициране или други проверени 
схеми на трети страни, които са 
съвместими с приложимото 
законодателство;

- разпространение на незаконния добив 
на конкретни дървесни видове;

- разпространение на незаконния добив 
на конкретни дървесни видове;

- разпространение на незаконния добив 
или незаконните практики в 
държавата на дърводобив и/или 
поднационален регион на дърводобив, 
където е добит дървеният материал;

разпространение на незаконния добив в 
държавата на дърводобив и/или 
поднационален регион на дърводобив, 
където е добит дървеният материал;

- сложност на веригата на доставка на 
изделия от дървен материал;

- сложност на веригата на доставка на 
изделия от дървен материал;

Or. en

Изменение 121
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 5 - параграф 1 - буква в)

Позиция на Съвета Изменение

в) освен когато рискът, определен в хода 
на процедурите за оценка на риска, 
посочени в буква б), е незначителен, 
процедури за смекчаване на риска, 
състоящи се от набор от подходящи и 
пропорционални мерки и процедури за 
ефективно намаляване на този риск и 
които могат да включват изискване за 
допълнителна информация или 

в) освен когато рискът, определен в хода 
на процедурите за оценка на риска, 
посочени в буква б) или на основата на 
обективни критерии, е незначителен,
процедури за смекчаване на риска, 
състоящи се от набор от подходящи и 
пропорционални мерки и процедури за 
ефективно намаляване на този риск и 
които могат да включват изискване за 
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документи и/или изискване за проверка 
от трето лице.

допълнителна информация или 
документи и/или изискване за проверка 
от трето лице.

Or. de

Обосновка

В много случаи, вследствие на законови изисквания или поради специалното 
отношение на собствениците на гората към съответните горски райони, 
опасността от незаконна сеч е нулева или незначителна. Възможно е извършването 
на адекватна оценка на този риск посредством процедури за оценка на риска, но също 
така и на основата на обективни критерии (например, когато собственикът 
разполага с малки горски площи). Това дава възможност за постигането на подходящ 
баланс между разходите и ползите при прилагането. 

Изменение 122
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Позиция на Съвета
Член 5 – параграф 3 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

3. С оглед да вземе предвид развитието 
на пазара и придобитият опит в 
прилагането на настоящия регламент, 
по-специално установения чрез 
докладването по член 18, параграф 3, 
Комисията може да приема делегирани 
актове съгласно член 290 от ДФЕС по 
отношение на по-нататъшните 
съответни критерии за оценка на 
риска, които могат да бъдат 
необходими в допълнение на 
посочените в параграф 1, буква б), 
втора алинея от настоящия член. При 
приемането на тези делегирани 
актове Комисията действа съгласно 
съответните разпоредби на 
настоящия регламент.

3. Като взема предвид развитието на 
пазара и придобитият опит в 
прилагането на настоящия регламент, 
по-специално установения чрез 
докладването по член 18, параграф 3, 
Комисията може да приема делегирани 
актове съгласно член 290 от ДФЕС за 
допълване на параграф 1 от настоящия 
член, с оглед повишаване на 
ефективността на системите за 
надлежна проверка за 
предотвратяване на пускането на 
вътрешния пазар на незаконно добит 
дървен материал или на изделия от 
такъв дървен материал.

Or. en
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Обосновка

Изразът „предоставяне на вътрешния пазар”, който докладчикът предлага, е твърде 
общ и поражда правна несигурност. За разлика от него изразът „пускане на пазара“ е 
ясно определен и се прилага в общностното законодателство. „Предоставяне” би 
могло да означава всички оператори в механизма за надзор – от дребния земеделски 
производител до местния търговец на мебели.

Изменение 123
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Член 5 – параграф 3 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

3. С оглед да вземе предвид развитието 
на пазара и придобитият опит в 
прилагането на настоящия регламент, 
по-специално установения чрез 
докладването по член 18, параграф 3, 
Комисията може да приема делегирани 
актове съгласно член 290 от ДФЕС по 
отношение на по-нататъшните 
съответни критерии за оценка на риска, 
които могат да бъдат необходими в 
допълнение на посочените в параграф 1, 
буква б), втора алинея от настоящия 
член. При приемането на тези 
делегирани актове Комисията действа 
съгласно съответните разпоредби на 
настоящия регламент.

3. С оглед да вземе предвид развитието 
на пазара и придобитият опит в 
прилагането на настоящия регламент, 
по-специално установения чрез обмена 
на информация по член 11а1 и
докладването по член 18, параграф 3, 
Комисията може да приема делегирани 
актове съгласно член 290 от ДФЕС по 
отношение на по-нататъшните 
съответни критерии за оценка на риска, 
които могат да бъдат необходими в 
допълнение на посочените в параграф 1, 
буква б), втора алинея от настоящия 
член. При приемането на тези 
делегирани актове Комисията действа 
съгласно съответните разпоредби на 
настоящия регламент.

______________
1 Член 11a (нов)
1. Компетентните органи, 
подпомагани от Комисията, 
предоставят на операторите 
техническа помощ и насоки, като 
вземат предвид положението на 
малките и средните предприятия, с 
цел да се улесни спазването на 
изискванията на настоящия 
регламент, по-специално по 
отношение на прилагането на 
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система за надлежна проверка в 
съответствие с член 5.
2. Компетентните органи, 
подпомагани от Комисията, 
улесняват обмена на информация за 
най-добрите практики по отношение 
на прилагането на настоящия 
регламент и при поискване 
предоставят подобна информация на 
операторите, по-конкретно на 
малките и средните предприятия.
3. Компетентните органи и 
Комисията управляват и 
разпространяват информация 
относно незаконната сеч и 
свързаната с нея търговия, с цел да 
подпомогнат операторите при 
извършването на систематична 
оценка на риска, както е посочено в 
член 5, параграф 1, буква б).
4. При разпространението на подобна 
информация държавите-членки 
гарантират опазването на 
професионалната тайна, както и 
поверителността на личните данни, 
с които разполагат или са запознати, 
в съответствие с Директива 95/96.
5. Помощта се предоставя по начин, 
по който се избягва накърняването на 
отговорностите на компетентните 
органи и се запазва тяхната 
независимост при прилагането на 
регламента.

Or. en

Обосновка

Опитът, придобит благодарение на техническата помощ и насоките, също следва да 
бъде взет предвид при допълването на критериите за оценка на риска.
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Изменение 124
Julie Girling

Позиция на Съвета
Член 5 – параграф 3 a (нов)

Позиция на Съвета Изменение

3а. Отделни държави-членки не 
биват възпирани, по отношение на 
достъпа до пазара на дървен 
материал и на изделия от дървен 
материал, да поставят по-строги 
изисквания по отношение на добива и 
произхода на дървения материал от 
тези, установени в настоящия 
регламент, включително изисквания 
за устойчивото управление на горите, 
опазването на околната среда, 
съхраняването на биологичното 
разнообразие и екосистемите, 
защитата на местните общности и 
на тяхната жизнена среда, 
защитата на зависимите от гората 
общности, както и зачитането на 
правата на местното население и 
правата на човека.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение възстановява измененията на Парламента от първо четене, 
за да се даде възможност на държавите-членки да приемат по-строги национални 
изисквания при необходимост.

Изменение 125
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Позиция на Съвета
Член 5 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Член 5а
Етикетиране
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Държавите-членки гарантират, че до 
...* всичкият дървен материал и 
изделията от дървен материал, 
пуснати на пазара, се етикетират в 
съответствие с информацията, 
посочена в член 4, параграф 2а, 
подточки (i) и (ii).
Комисията може да приеме чрез 
делегирани актове подробни правила 
за гарантиране на ефективното 
функциониране на системата за 
етикетиране. По отношение на 
делегираните актове, посочени в 
настоящия параграф, се прилагат 
процедурите по членове 13, 14 и 15.
*ОВ: две години след влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Изразът „предоставяне на вътрешния пазар”, който докладчикът предлага 
(изменение 35), е твърде общ и поражда правна несигурност. За разлика от него 
изразът „пускане на пазара“ е ясно определен и се прилага в общностното 
законодателство. „Предоставяне” би могло да означава всички оператори в 
механизма за надзор – от дребния земеделски производител до местния търговец на 
мебели.

Изменение 126
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 5 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Член 5а
Държавите-членки могат да 
разрешат на операторите да 
етикетират законно и устойчиво 
добития дървен материал единствено 
на доброволни начала и да приемат за 
тази цел правила за своята област, 
които изключват възможността за 
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злоупотреби или фалшифициране.

Or. de

Обосновка

Мерките, които са включени в регламента, дават достатъчно гаранции, че на пазара 
в ЕС се пуска единствено законно и устойчиво добит дървен материал. Следователно 
няма нужда от допълнително етикетиране, което би означавало излишни усилия и 
бюрократични формалности за операторите. В случай че държавите-членки решат 
да използват този инструмент от търговски съображения, те следва да могат да 
направят това единствено на доброволни начала. 

Изменение 127
Judith A. Merkies

Позиция на Съвета
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Всяка държава-членка определя един 
или повече компетентни органи, които 
да отговарят за прилагането на 
настоящия регламент. 

1. Всяка държава-членка определя един 
или повече компетентни органи, които 
да отговарят за прилагането на 
настоящия регламент. Тези органи 
притежават достатъчни 
правомощия за изпълнението на 
настоящия регламент, като 
контролират неговото прилагане, 
разследват предполагаемите 
нарушения в сътрудничество с 
митническите служби и 
своевременно докладват нарушенията 
на прокуратурата.

Or. en

Обосновка

Възстановява се текстът от първото четене на Парламента. За да се гарантира 
пълно и ефективно прилагане на регламента, компетентните национални органи 
трябва да играят ключова роля. Ето защо е изключително важно да им се 
предоставят необходимите правомощия, както и ясен график, за да могат да се 
подготвят надлежно за прилагането на регламента.
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Изменение 128
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

Тези органи притежават достатъчни 
правомощия за изпълнението на 
настоящия регламент, като 
контролират неговото прилагане, 
разследват предполагаемите 
нарушения в сътрудничество с 
митническите служби и 
своевременно докладват нарушенията 
на прокуратурата.

Or. en

Обосновка

Изменение 63 от първо четене.

Изменение 129
Gerben-Jan Gerbrandy

Позиция на Съвета
Член 7 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Организацията за мониторинг 
изпълнява следните функции:

1. Организацията за мониторинг:

а) поддържа и извършва редовна оценка 
на система за надлежна проверка в 
съответствие с член 5 и предоставя на 
операторите правото да я използват;

а) поддържа и извършва редовна оценка 
на система за надлежна проверка в 
съответствие с член 5 и предоставя на 
операторите правото да я използват;

б) проверява правилното използване от 
страна на тези оператори на нейната 
система за надлежна проверка; 

б) проверява правилното използване от 
страна на тези оператори на нейната 
собствена система за надлежна 
проверка;

в) предприема необходимите действия, 
в случай че даден оператор не използва 
правилно нейната система за надлежна 

в) предприема необходимите действия, 
в случай че даден оператор не използва 
правилно нейната система за надлежна 
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проверка, включително уведомява 
компетентните органи в случай на 
сериозно или повтарящо се
неизпълнение от страна на оператора.

проверка, включително уведомява 
компетентните органи в случай на 
неизпълнение от страна на оператора.

Or. en

Изменение 130
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Член 7 – параграф 1 – буква б)

Позиция на Съвета Изменение

б) проверява правилното използване 
от страна на тези оператори на
нейната система за надлежна проверка;

б) 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;

Or. en

Обосновка

Първоначална формулировка на Комисията и изменение 51 от първо четене.

Изменение 131
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Член 7 – параграф 1 – буква в)

Позиция на Съвета Изменение

в) предприема необходимите 
действия, в случай че даден оператор
не използва правилно нейната система 
за надлежна проверка, включително 
уведомява компетентните органи в 
случай на сериозно или повтарящо се 
неизпълнение от страна на 
оператора.

в) предприема подходящи 
дисциплинарни мерки срещу всеки 
сертифициран оператор, който не 
спазва нейната система за надлежна 
проверка; дисциплинарните мерки 
включват докладването на случая до
съответния компетентен 
национален орган.
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Or. en

Обосновка

Първоначална формулировка на Комисията и изменение 51 от първо четене.

Изменение 132
Paolo Bartolozzi

Позиция на Съвета
Член 7 – параграф 2 – буква в)

Позиция на Съвета Изменение

в) изпълнява функциите си по начин, с 
който се избягва конфликт на 
интереси.

заличава се

Or. en

Изменение 133
Judith A. Merkies

Позиция на Съвета
Член 7 – параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

4. Компетентните органи правят 
редовни проверки, за да проверят дали 
организациите за мониторинг, 
действащи в юрисдикцията на 
компетентните органи, продължават да 
изпълняват функциите по параграф 1, и 
да отговаря на изискванията по 
параграф 2.

4. Компетентните органи правят 
редовни проверки, включително 
одиторски проверки на място, в 
съответствие с годишен план или въз 
основа на обоснована загриженост, 
изразена от трети страни, за да 
проверят дали организациите за 
мониторинг, действащи в юрисдикцията 
на компетентните органи, продължават 
да изпълняват функциите по параграф 1, 
и да отговарят на изискванията по 
параграф 2. Тези проверки се 
съобщават на Комисията и 
подлежат на преглед от нейна 
страна всяка година. Докладите от 
проверките се предоставят на 
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разположение на обществеността.

Or. en

Обосновка

В по-голямата част се възстановява текстът от първото четене в ЕП. За да се 
засили ефективността на законодателството, е изключително важно проверките да 
не бъдат просто преглед на документацията. За да се гарантира прозрачност и 
достъп до информация, докладите от проверките трябва да бъдат достъпни за 
обществеността. Компетентните органи наистина имат изключително важна роля 
в прилагането на регламента. Следователно тяхната рамка на дейност следва да 
бъде ясно определена, за да се гарантира също, че мерките по прилагане са 
съпоставими в рамките на целия ЕС.

Изменение 134
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Член 7 – параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

4. Компетентните органи правят 
редовни проверки, за да проверят дали 
организациите за мониторинг, 
действащи в юрисдикцията на 
компетентните органи, продължават да 
изпълняват функциите по параграф 1, и 
да отговаря на изискванията по 
параграф 2.

4. Компетентните органи правят 
редовни проверки или проверки въз 
основа на обоснована загриженост, 
изразена от трети страни, за да 
проверят дали организациите за 
мониторинг, действащи в юрисдикцията 
на компетентните органи, продължават 
да изпълняват функциите по параграф 1, 
и да отговарят на изискванията по 
параграф 2. Докладите от проверките 
се предоставят на разположение на 
обществеността.

Or. en

Обосновка

Изменение 54 от първото четене в ЕП.
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Изменение 135
Gerben-Jan Gerbrandy

Позиция на Съвета
Член 7 – параграф 6

Позиция на Съвета Изменение

6. Компетентните органи или
Комисията могат да оттеглят
признаване, когато компетентният орган 
или Комисията са установили, че дадена 
организация за мониторинг вече не 
изпълнява функциите по параграф 1 или 
не отговаря на изискванията по 
параграф 2. Компетентният орган 
или Комисията могат да оттеглят 
единствено признаване, направено от 
самите тях. Преди Комисията да 
оттегли признаване, Комисията 
уведомява съответните държави-членки. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за оттеглянето на 
признаване.

6. Комисията преустановява или 
оттегля признаване, когато 
компетентният орган или Комисията са 
установили, че дадена организация за 
мониторинг вече не изпълнява 
функциите по параграф 1 или не 
отговаря на изискванията по параграф 2. 
Преди Комисията да преустанови или
оттегли признаване, Комисията 
уведомява съответните държави-членки.

Or. en

Обосновка

Изменение 55 от първото четене в ЕП, с допълнение за избора между две 
възможности – преустановяване или оттегляне (в зависимост от тежестта на 
нарушенията и евентуалното им повторение), които следва да бъдат в съответствие 
с централизираното признаване на организациите за мониторинг.

Изменение 136
Cristina Gutiérrez-Cortines

Позиция на Съвета
Член 9 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Компетентните органи извършват 
проверки, за да установят дали 
операторите спазват изискванията, 
посочени в членове 4 и 5.

1. Компетентните органи извършват 
проверки на разумни интервали от 
време, съобразени със сложността на 
веригата на доставка на дървен 
материал и изделия от дървен 
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материал, т.е. като обръщат особено 
внимание на нейните първи етапи, за 
да установят дали операторите спазват 
изискванията, посочени в членове 4 и 5. 

Or. fr

Обосновка

Ефективността на системата ще трябва да бъде подкрепена с подходящ и строг 
мониторинг, извършван от всяка държава-членка веднага след пускането на 
изделията на пазара, като се обръща особено внимание на първите етапи на веригата 
на доставка. 

Изменение 137
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Позиция на Съвета
Член 9 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Компетентните органи извършват 
проверки, за да установят дали 
операторите спазват изискванията, 
посочени в членове 4 и 5.

1. Компетентните органи извършват 
проверки, въз основа на анализ на 
риска и на подходящи интервали от 
време, за да установят дали операторите 
спазват изискванията, посочени в 
членове 4 и 5. 

Or. fr

Обосновка

Ефективността на системата ще трябва да бъде подкрепена с подходящ и строг 
мониторинг, извършван от всяка държава-членка веднага след пускането на
изделията на пазара. 
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Изменение 138
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Позиция на Съвета
Член 9 – параграф 1 a (нов)

Позиция на Съвета Изменение

1а. Проверките могат да включват, 
наред с другото:
а) преглед на мерките и процедурите 
на системата за надлежна проверка;
б) преглед на документация и 
регистри, удостоверяващи 
правилното функциониране на 
системата за надлежна проверка;
в) сондажни проверки, включително 
проверки на място при необходимост.

Or. fr

Обосновка

Ефективността на системата ще трябва да бъде подкрепена с подходящ и строг 
мониторинг, извършван от всяка държава-членка веднага след пускането на 
изделията на пазара. 

Изменение 139
Cristina Gutiérrez-Cortines

Позиция на Съвета
Член 9 – параграф 1 a (нов)

Позиция на Съвета Изменение

1а. Проверките могат да включват, 
наред с другото:
а) преглед на мерките и процедурите 
на системата за надлежна проверка;
б) преглед на документация и 
регистри, удостоверяващи 
правилното функциониране на 
системата за надлежна проверка;
в) сондажни проверки, включително 
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проверки на място при необходимост.

Or. fr

Обосновка

Ефективността на системата ще трябва да бъде подкрепена с подходящ и строг 
мониторинг, извършван от всяка държава-членка веднага след пускането на 
изделията на пазара, като се обръща особено внимание на първите етапи на веригата 
на доставка. 

Изменение 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Позиция на Съвета
Член 9 – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Операторите предоставят 
необходимото съдействие, за да улеснят 
извършването на проверките по 
параграф 1.

2. Операторите предоставят 
необходимото съдействие, за да улеснят 
извършването на проверките по 
параграф 1, по-специално по 
отношение на достъпа до помещения 
и до документация или архиви.

Or. fr

Обосновка

Ефективността на системата ще трябва да бъде подкрепена с подходящ и строг 
мониторинг, извършван от всяка държава-членка веднага след пускането на 
изделията на пазара, като се обръща особено внимание на първите етапи на веригата 
на доставка.

Изменение 141
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Позиция на Съвета
Член 9 – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Операторите предоставят 
необходимото съдействие, за да улеснят 

2. Операторите предоставят 
необходимото съдействие, за да улеснят 
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извършването на проверките по 
параграф 1.

извършването на проверките по 
параграф 1, по-специално по 
отношение на достъпа до помещения 
и до документация или архиви.

Or. fr

Обосновка

Ефективността на системата ще трябва да бъде подкрепена с подходящ и строг 
мониторинг, извършван от всяка държава-членка веднага след пускането на 
изделията на пазара. 

Изменение 142
Cristina Gutiérrez-Cortines

Позиция на Съвета
Член 9 – параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

3. Когато вследствие на проверки по 
параграф 1 се установят недостатъци, 
компетентните органи могат да 
направят искане за предприемане на 
коригиращи действия от страна на 
оператора. В случай че операторът не 
предприеме такива коригиращи 
действия, могат да се наложат санкции в 
съответствие с член 17.

3. Когато вследствие на проверки по 
параграф 1 се установят недостатъци, 
като например използването на 
непълна или неефективна система за 
надлежна проверка, за да сведат до 
минимум риска от пускане на пазара 
на незаконно добит дървен материал 
и на изделия от такъв дървен 
материал, компетентните органи могат 
да направят искане за предприемане на 
коригиращи действия от страна на 
оператора. В случай че операторът не 
предприеме такива коригиращи 
действия, могат да се наложат санкции в 
съответствие с член 17.

Or. fr

Обосновка

Ефективността на системата ще трябва да бъде подкрепена с подходящ и строг 
мониторинг, извършван от всяка държава-членка веднага след пускането на 
изделията на пазара, като се обръща особено внимание на първите етапи на веригата 
на доставка. 
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Изменение 143
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Позиция на Съвета
Член 9 – параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

3. Когато вследствие на проверки по 
параграф 1 се установят недостатъци, 
компетентните органи могат да 
направят искане за предприемане на 
коригиращи действия от страна на 
оператора. В случай че операторът не 
предприеме такива коригиращи 
действия, могат да се наложат санкции в 
съответствие с член 17.

3. Когато вследствие на проверки по 
параграф 1 се установят недостатъци, 
като например използването на 
непълна или неефективна система за 
надлежна проверка, за да сведат до 
минимум риска от пускане на пазара 
на незаконно добит дървен материал 
и на изделия от такъв дървен 
материал, компетентните органи могат 
да направят искане за предприемане на 
коригиращи действия от страна на 
оператора. В случай че операторът не 
предприеме такива коригиращи 
действия, могат да се наложат санкции в 
съответствие с член 17.

Or. fr

Обосновка

Ефективността на системата ще трябва да бъде подкрепена с подходящ и строг 
мониторинг, извършван от всяка държава-членка веднага след пускането на 
изделията на пазара. 

Изменение 144
Elena Oana Antonescu

Позиция на Съвета
Член 9 – параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

3. Когато вследствие на проверки по 
параграф 1 се установят недостатъци, 
компетентните органи могат да 
направят искане за предприемане на 
коригиращи действия от страна на 

3. Когато вследствие на проверки по 
параграф 1 се установят недостатъци, 
компетентните органи могат да 
направят искане за предприемане на 
коригиращи действия от страна на 
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оператора. В случай че операторът не 
предприеме такива коригиращи 
действия, могат да се наложат санкции в 
съответствие с член 17.

оператора. В случай че операторът не 
предприеме такива коригиращи 
действия, могат да се наложат санкции в 
съответствие с член 17. Когато 
компетентните органи са 
установили, че операторът не е 
приложил система за надлежна 
проверка, отговорната организация за 
мониторинг се счита, че не е 
изпълнила функциите си съгласно 
член 7, параграф 1, букви а), б) и в) от 
настоящия регламент, и вследствие 
на това нейното признаване може да 
бъде оттеглено в съответствие с 
член 7, параграф 6.

Or. en

Обосновка

Когато компетентният орган установи, че даден оператор не поддържа система за 
надлежна проверка, отговорната организация за мониторинг също трябва да се 
счита, че не е изпълнила задълженията си съгласно член 7, параграф 1, букви а), б) и в).

Изменение 145
Judith A. Merkies

Позиция на Съвета
Член 9 – параграф 3 a (нов)

Позиция на Съвета Изменение

3а. Проверките могат да включват, 
наред с другото:
а) преглед на системата за надлежна 
проверка, включително на 
процедурите за оценка на риска и за 
смекчаване на риска;
б) преглед на документация и 
регистри, удостоверяващи 
правилното функциониране на 
системата и процедурите;
в) сондажни проверки, включително 
одиторски проверки на място.
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Комисията наблюдава начина, по 
който държавите-членки изпълняват 
тези отговорности.

Or. en

Обосновка

Необходимо е държавите-членки да си сътрудничат и доколкото е възможно да 
координират своите дейности за контрол и инспекция. Комисията следва да спомогне 
за осъществяването на това сътрудничество. На последно място, прилагането на 
настоящия регламент е гъвкаво по отношение на механизмите, които ще се прилагат, 
и отворено към новите технологии, които ще подобрят точността на проверките в 
бъдеще.

Изменение 146
Judith A. Merkies

Позиция на Съвета
Член 9 – параграф 3 б нов)

Позиция на Съвета Изменение

3б. Комисията може да приема 
правила относно естеството и 
честотата на проверките, посочени в 
параграф 3а, с оглед гарантирането 
на ефективен контрол върху 
операторите.
По отношение на делегираните 
актове, посочени в настоящия 
параграф, се прилагат процедурите по 
членове 13, 14 и 15.

Or. en

Обосновка

Необходимо е държавите-членки да си сътрудничат и доколкото е възможно да 
координират своите дейности за контрол и инспекция.  Комисията следва да спомогне 
за осъществяването на това сътрудничество. На последно място, прилагането на 
настоящия регламент е гъвкаво по отношение на механизмите, които ще се прилагат, 
и отворено към новите технологии, които ще подобрят точността на проверките в 
бъдеще.
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Изменение 147
Judith A. Merkies

Позиция на Съвета
Член 9 – параграф 3 в (нов)

Позиция на Съвета Изменение

3в. Инспекторите могат да 
използват подходящите технологии, 
които се появяват.

Or. en

Обосновка

Необходимо е държавите-членки да си сътрудничат и доколкото е възможно да 
координират своите дейности за контрол и инспекция.  Комисията следва да спомогне 
за осъществяването на това сътрудничество. На последно място, прилагането на 
настоящия регламент е гъвкаво по отношение на механизмите, които ще се прилагат, 
и отворено към новите технологии, които ще подобрят точността на проверките в 
бъдеще.

Изменение 148
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Член 11 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Компетентните органи сътрудничат 
помежду си и с административните 
органи на трети държави, както и с 
Комисията, за да гарантират спазването 
на настоящия регламент.

1. Компетентните органи сътрудничат 
помежду си, с други органи в 
националните администрации и с 
административните органи на трети 
държави, както и с Комисията, за да 
гарантират спазването на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Разнородният характер на проблема с незаконната сеч изисква също сътрудничество 
между различните части на националните администрации. Този аспект следва да 
бъде изрично формулиран в регламента.
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Изменение 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Позиция на Съвета
Член 11 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Член 11а
Консултативна група

1. Създава се консултативна група, 
съставена от представители на 
заинтересованите участници, 
включващи, наред с другите, 
представители на горската 
промишленост, собственици на гори, 
търговци на дървен материал, 
неправителствени организации 
(НПО) и сдружения на 
потребителите, а 
председателството се поема от 
представител на Комисията.
2. Представители на държавите-
членки и на Европейския парламент 
могат да участват в заседанията на 
консултативната група.
3. Комисията се консултира с 
консултативната група преди да 
вземе решения в съответствие с 
настоящия регламент.

Or. fr

Обосновка

Целта е да се да се придаде официален статут на консултациите, които се 
провеждат на двустранна основа и неофициално.
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Изменение 150
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Позиция на Съвета
Член 11 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Член 11а
Техническа помощ, насоки и обмен на 

информация
1. Компетентните органи, 
подпомагани от Комисията, 
предоставят на операторите 
техническа и друга помощ и насоки, 
като вземат предвид положението на 
малките и средните предприятия, с 
цел да се улесни спазването на 
изискванията на настоящия 
регламент, по-специално по 
отношение на прилагането на 
система за надлежна проверка в 
съответствие с член 5.
2. Компетентните органи, 
подпомагани от Комисията, 
улесняват обмена на информация за 
най-добрите практики по отношение 
на прилагането на настоящия 
регламент и при поискване 
предоставят подобна информация на 
операторите.
3. Компетентните органи и 
Комисията управляват и 
разпространяват информация 
относно незаконната сеч и 
свързаната с нея търговия, с цел да 
подпомогнат операторите при 
извършването на систематична 
оценка на риска, както е посочено в 
член 5, параграф 1, буква б).
4. При разпространението на подобна 
информация държавите-членки 
гарантират зачитането на 
търговските интереси, както и 
поверителността на данните, с 
които разполагат или са запознати, в 
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съответствие с националното 
законодателство и 
законодателството на ЕС.
5. Помощта се предоставя по начин, 
по който се избягва накърняването на 
отговорностите на компетентните 
органи и се запазва тяхната 
независимост при прилагането на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Този подход определя рамка за намаляване на административната тежест, като 
взема под внимание положението на малките и средните оператори чрез 
предоставянето на техническа помощ и осигуряването на разпространението на 
информация, включително най-добрите практики.

Изменение 151
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Член 12 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

За да се вземе предвид придобитият 
опит в прилагането на настоящия 
регламент, по-специално докладването, 
посочено в член 18, параграф 3, и 
новостите по отношение на 
техническите характеристики, крайното 
предназначение и производствените 
процеси на съответния дървен материал 
и съответните изделия от дървен 
материал, Комисията може да приема 
делегирани актове съгласно член 290 от 
ДФЕС, като се измени и допълни 
списъкът на дървен материал и изделия 
от дървен материал, изложен в 
приложението. Тези актове не 
създават несъразмерно голяма 
тежест за операторите. При 
приемането на тези делегирани актове 
Комисията действа съгласно 

За да се вземе предвид придобитият 
опит в прилагането на настоящия 
регламент, по-специално установения 
чрез докладването, посочено в член 18, 
параграф 3, и обмена на информация 
по член 11а1, и новостите по отношение 
на техническите характеристики, 
крайното предназначение и 
производствените процеси на 
съответния дървен материал и 
съответните изделия от дървен 
материал, Комисията може да приема 
делегирани актове съгласно член 290 от 
ДФЕС, като се измени и допълни 
списъкът на дървен материал и изделия 
от дървен материал, изложен в 
приложението. При приемането на тези 
делегирани актове Комисията действа 
съгласно съответните разпоредби на 
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съответните разпоредби на настоящия 
регламент.

настоящия регламент.

_________________
1 Член 11a (нов)
1. Компетентните органи, 
подпомагани от Комисията, 
предоставят на операторите 
техническа помощ и насоки, като 
вземат предвид положението на 
малките и средните предприятия, с 
цел да се улесни спазването на 
изискванията на настоящия 
регламент, по-специално по 
отношение на прилагането на 
система за надлежна проверка в 
съответствие с член 5.
2. Компетентните органи, 
подпомагани от Комисията, 
улесняват обмена на информация за 
най-добрите практики по отношение 
на прилагането на настоящия 
регламент и при поискване 
предоставят подобна информация на 
операторите, по-конкретно на 
малките и средните предприятия.
3. Компетентните органи и 
Комисията управляват и 
разпространяват информация 
относно незаконната сеч и 
свързаната с нея търговия, с цел да 
подпомогнат операторите при 
извършването на систематична 
оценка на риска, както е посочено в 
член 5, параграф 1, буква б).
4. При разпространението на подобна 
информация държавите-членки 
гарантират зачитането на 
търговските интереси, както и 
поверителността на данните, с 
които разполагат или са запознати, в 
съответствие с националното и 
общностното законодателство.
5. Помощта се предоставя по начин, 
по който се избягва накърняването на 
отговорностите на компетентните 
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органи и се запазва тяхната 
независимост при прилагането на
регламента.

Or. en

Обосновка

Изменение 68 от първото четене в ЕП, като се взема предвид новият член 11а (нов). 

Изменение 152
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Член 13 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Правомощията да приема 
делегираните актове, посочени в член 5, 
параграф 3, член 7, параграф 7 и 
член 12, се предоставят на Комисията за 
срок от седем години след влизането в 
сила на настоящия регламент. 
Комисията представя доклад относно 
делегираните правомощия най-късно 
три месеца преди края на тригодишния 
срок след датата на прилагане на 
настоящия регламент. Делегирането на 
правомощията се подновява 
автоматично за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент и Съветът не 
го оттеглят в съответствие с член 14. 

1. Правомощията да приема 
делегираните актове, посочени в член 2, 
буква ж), член 5, параграф 3, член 7, 
параграф 7 и член 12, се предоставят на 
Комисията за срок от седем години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент. Комисията представя доклад 
относно делегираните правомощия най-
късно три месеца преди края на 
тригодишния срок след датата на 
прилагане на настоящия регламент. 
Делегирането на правомощията се 
подновява автоматично за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент и Съветът не 
го оттеглят в съответствие с член 14.

Or. en

Обосновка

Делегирането трябва да включва също конкретизиране на приложимото 
законодателство.
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Изменение 153
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Член 14 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Делегирането на правомощията, 
посочено в член 5, параграф 3, член 7, 
параграф 7 и член 12, може да бъде 
оттеглено от Европейския парламент 
или от Съвета.

1. Делегирането на правомощията, 
посочено в член 2, буква ж), член 5, 
параграф 3, член 7, параграф 7 и 
член 12, може да бъде оттеглено от 
Европейския парламент или от Съвета.

Or. en

Обосновка

Делегирането трябва да включва също конкретизиране на приложимото 
законодателство.

Изменение 154
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Позиция на Съвета
Член 17

Позиция на Съвета Изменение

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират изпълнението на посочените 
правила. Предвидените санкции трябва 
да бъдат ефективни, съразмерни и 
възпиращи. Държавите-членки 
уведомяват Комисията за тези 
разпоредби и незабавно я уведомяват за 
всички последващи изменения, 
свързани с тях.

а) Държавите-членки определят 
правилата относно санкциите, 
приложими при нарушаване на 
разпоредбите на настоящия регламент, и 
предприемат всички необходими мерки, 
за да гарантират изпълнението на 
посочените правила. 

б) Предвидените санкции трябва да 
бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи и могат да включват, 
наред с другото:
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(i) глоби, пропорционални на вредите 
за околната среда, на стойността на 
засегнатия дървен материал или 
изделия от дървен материал и на 
данъчните загуби и икономическите 
вреди, причинени от нарушението; 
размерът на санкциите се изчислява 
по начин, който гарантира, че те 
действително лишават 
нарушителите от икономическите 
облаги, извлечени от нарушенията, 
без да се засяга законното им право да 
упражняват професията си; в случай 
на повторно сериозно нарушение 
глобите ще нарастват постепенно;
(ii) конфискуване на засегнатия дървен 
материал или изделия от дървен 
материал;
(iii) незабавно отнемане на 
разрешението за търговия. 
в) Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби и 
незабавно я уведомяват за всички 
последващи изменения, свързани с тях. 

Or. fr

Обосновка

В Европа не трябва да има слаби места. Регламентът трябва да предвижда режим 
на строги, възпиращи и последователни санкции в рамките на ЕС по модела на 
Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за незаконния риболов, който беше приет с 
единодушие. 

Изменение 155
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 17

Позиция на Съвета Изменение

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
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настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират изпълнението на 
посочените правила. Предвидените 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
съразмерни и възпиращи. Държавите-
членки уведомяват Комисията за тези 
разпоредби и незабавно я уведомяват за 
всички последващи изменения, 
свързани с тях.

настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират своевременното 
изпълнение на посочените правила.
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, съразмерни и възпиращи. В 
рамките на националното 
законодателство и компетентност, 
глобите, конфискацията на дървен 
материал и отнемането на 
разрешенията за търговия на 
вътрешния пазар могат да се считат 
за подходящи инструменти.  
Временните мерки, предприети от 
компетентните органи, са от такова 
естество, че да предотвратят 
продължаването на съответното 
нарушение. Държавите-членки 
уведомяват Комисията за тези 
разпоредби и незабавно я уведомяват за 
всички последващи изменения, 
свързани с тях.

Or. de

Обосновка

За ефективното осъществяване на целите на регламента е изключително важно 
правилата относно санкциите да бъдат прилагани своевременно. Определянето на 
санкциите е задача на държавите-членки, които действат в рамките на 
националното законодателство и компетентност (субсидиарност), за да гарантират 
ефективността на санкциите.

Изменение 156
Judith A. Merkies

Позиция на Съвета
Член 18 – параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

3. До …* и на всеки шест години след 
това, Комисията, въз основа на 
докладите и опита, свързани с 
прилагането на настоящия регламент, 
извършва преглед на неговото 

3. До …* и на всеки шест години след 
това, Комисията, въз основа на 
докладите и опита, свързани с 
прилагането на настоящия регламент, 
извършва преглед на неговото 
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функциониране и ефективност, по-
специално по отношение на
административните последици за 
малките и средните предприятия и на 
обхванатите продукти. Тези доклади 
могат при необходимост да бъдат 
придружени от подходящи 
законодателни предложения.

функциониране и ефективност за 
предотвратяване на пускането или 
предоставянето на вътрешния пазар 
на незаконно добит дървен материал 
или на изделия от такъв дървен 
материал. Тя обръща по-специално 
внимание на:

- административните последици за 
малките и средните предприятия, както
и на обхванатите продукти; и
- своя принос за постигането на 
целите за прекратяване на 
обезлесяването и деградацията на 
горите и свързаните с това 
въглеродни емисии и загуба на 
биологично разнообразие в световен 
мащаб, насърчаване на устойчивия 
икономически растеж, устойчивото 
човешко развитие и зачитането на 
коренното население и местните 
общности в горките райони, като се 
изпълняват международните 
задължения и ангажименти на ЕС.
Тези доклади могат при необходимост 
да бъдат придружени от подходящи 
законодателни предложения.

_____________

*ОВ: Моля въведете дата 36+30 месеца след 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент.

_______________

*ОВ: Моля въведете дата 36+12 месеца след 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

During the review process the Commission should equally assess the negative and positive 
effects of the Regulation and address economic, social and environmental aspects in a 
balanced manner. The report of the Commission should not be limited to an assessment of the 
economic impacts and administrative consequences on SMEs and to whether certain 
categories of products should be removed from the scope of the Regulation. The analysis 
should be extended to evaluate the potential benefits of the Regulation from an economic, 
social and environmental point of view (i.e. its contribution to the objectives of stopping 
deforestation and forest degradation and related carbon emissions and biodiversity loss 
globally, promoting sustainable economic growth, sustainable human development and 
respect for indigenous and local forest communities).
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Изменение 157
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Позиция на Съвета
Член 18 – параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

3. До …* и на всеки шест години след 
това, Комисията, въз основа на 
докладите и опита, свързани с 
прилагането на настоящия регламент, 
извършва преглед на неговото 
функциониране и ефективност, по-
специално по отношение на
административните последици за 
малките и средните предприятия и на 
обхванатите продукти. Тези доклади 
могат при необходимост да бъдат 
придружени от подходящи 
законодателни предложения.

3. До …* и на всеки шест години след 
това, Комисията, въз основа на 
докладите и опита, свързани с 
прилагането на настоящия регламент, 
извършва преглед на неговото 
функциониране и ефективност за 
предотвратяване на пускането на 
вътрешния пазар на незаконно добит 
дървен материал или на изделия от 
такъв дървен материал. Тя обръща 
по-специално внимание на 
административните последици за 
малките и средните предприятия и на 
обхванатите продукти. Тези доклади 
могат при необходимост да бъдат 
придружени от подходящи 
законодателни предложения.

_______________

*ОВ: Моля въведете дата 36+30 месеца след 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент.

_______________

*ОВ: Моля въведете дата 36+12 месеца след 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Изразът „предоставяне на вътрешния пазар”, който докладчикът предлага 
(изменение 68), е твърде общ и поражда правна несигурност. За разлика от него 
изразът „пускане на пазара“ е ясно определен и се прилага в общностното 
законодателство. „Предоставяне” би могло да означава всички оператори в 
механизма за надзор – от дребния земеделски производител до местния търговец на 
мебели.
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Изменение 158
Kartika Tamara Liotard

Позиция на Съвета
Член 19 – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

Той се прилага от...*. Независимо от 
това член 5, параграф 2, член 6, 
параграф 1, член 7, параграф 7 и член 7, 
параграф 8 се прилагат от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

Той се прилага от...*. Независимо от 
това член 3, параграф 1, член 6, 
параграф 1, член 7, параграф 7 и член 7, 
параграф 8 се прилагат от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

____________

*ОВ: моля въведете дата 30 месеца след 
влизането в сила на настоящия регламент.

______________

*ОВ: моля въведете дата 12 месеца след 
влизането в сила на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

According the Commission, it will take approximately 18 months to adopt delegated acts for 
implementation of the due-diligence system. It is not unreasonable to require those delegated 
acts to be adopted sooner, within a period of 12 months, to provide guidance to the operators 
and to entities candidate to become monitoring organisations. This is particularly reasonable 
given the additional time the regulation is under legislative consideration. Knowing that the 
accreditation of monitoring organisations will take another six months after the publication of 
the implementing measures, the application of the regulation will only be fully effective 18 
months after its entry into force. The overriding prohibition (article 3(1)), however, should 
have more immediate application since it is not dependent on delegated acts.

Изменение 159
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Позиция на Съвета
Приложение – тире 2 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

- 4404 Дървени заготовки за обръчи; 
цепени колчета за връзване на лози и 
подобни; заострени колове и колчета 
от дървен материал, небичен 
надлъжно; само грубо нарязан или 
заоблен, но нестругован, нито извит и 
нито обработен по някакъв друг 
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начин дървен материал за бастуни, 
чадъри, дръжки на инструменти или 
други подобни; дървени пръчки, ленти 
и други подобни;

Or. fr

Обосновка

Регламентът трябва да се прилага за всички изделия от дървен материал, доколкото 
е възможно. Всеки пропуск е потенциална „вратичка“ и източник на неравенство в 
сектора.

Изменение 160
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Приложение – тире 2 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

- 4404 Дървени заготовки за обръчи; 
цепени колчета за връзване на лози и 
подобни; заострени колове и колчета 
от дървен материал, небичен 
надлъжно; само грубо нарязан или 
заоблен, но нестругован, нито извит и 
нито обработен по някакъв друг 
начин дървен материал за бастуни, 
чадъри, дръжки на инструменти или 
други подобни; дървени пръчки, ленти 
и други подобни;

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да се прилага за възможно най-голям брой категории на изделия 
от дървен материал, за да се предотврати създаването на „вратички“ и нелоялна 
конкуренция. Кодификацията следва Комбинираната номенклатура, посочена в 
приложение І към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета.
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Изменение 161
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Позиция на Съвета
Приложение – тире 2 б (ново)

Позиция на Съвета Изменение

- 4405 00 00  Дървесен талаш; 
дървесно брашно;

Or. fr

Обосновка

Регламентът трябва да се прилага за всички изделия от дървен материал, доколкото 
е възможно. Всеки пропуск е потенциална „вратичка“ и източник на неравенство в 
сектора.

Изменение 162
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Приложение – тире 2 б (ново)

Позиция на Съвета Изменение

- 4405 00 00  Дървесен талаш; 
дървесно брашно;

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да се прилага за възможно най-голям брой категории на изделия 
от дървен материал, за да се предотврати създаването на „вратички“ и нелоялна 
конкуренция. Кодификацията следва Комбинираната номенклатура, посочена в 
приложение І към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета.
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Изменение 163
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Позиция на Съвета
Приложение – тире 13 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

- 4417 00 00 Инструменти, тела и 
дръжки за инструменти, тела за 
четки, дръжки за метли или четки, 
от дървен материал; калъпи и 
опъвачи за обувки, от дървен 
материал;

Or. fr

Обосновка

Регламентът трябва да се прилага за всички изделия от дървен материал, доколкото 
е възможно. Всеки пропуск е потенциална „вратичка“ и източник на неравенство в 
сектора.

Изменение 164
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Приложение – тире 13 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

- 4417 00 00 Инструменти, тела и 
дръжки за инструменти, тела за 
четки, дръжки за метли или четки, 
от дървен материал; калъпи и 
опъвачи за обувки, от дървен 
материал;

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да се прилага за възможно най-голям брой категории на изделия 
от дървен материал, за да се предотврати създаването на „вратички“ и нелоялна 
конкуренция. Кодификацията следва Комбинираната номенклатура, посочена в 
приложение І към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета.
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Изменение 165
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Позиция на Съвета
Приложение – тире 14 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

- 4419 00 Съдове и прибори за 
сервиране или за кухня от дървен 
материал;

Or. fr

Обосновка

Регламентът трябва да се прилага за всички изделия от дървен материал, доколкото 
е възможно. Всеки пропуск е потенциална „вратичка“ и източник на неравенство в 
сектора.

Изменение 166
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Приложение – тире 14 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

- 4419 00 Съдове и прибори за 
сервиране или за кухня от дървен 
материал;

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да се прилага за възможно най-голям брой категории на изделия 
от дървен материал, за да се предотврати създаването на „вратички“ и нелоялна 
конкуренция. Кодификацията следва Комбинираната номенклатура, посочена в 
приложение І към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета.
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Изменение 167
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Позиция на Съвета
Приложение – тире 14 б (ново)

Позиция на Съвета Изменение

- 4420 Мозайки върху дърво и 
инкрустиран дървен материал; 
ковчежета, кутии и калъфи за 
бижута или за златарски изделия и 
други подобни, от дървен материал; 
статуетки и други изделия за украса, 
от дървен материал; артикули за 
вътрешно обзавеждане от дървен 
материал, невключени в глава 94;

Or. fr

Обосновка

Регламентът трябва да се прилага за всички изделия от дървен материал, доколкото 
е възможно. Всеки пропуск е потенциална „вратичка“ и източник на неравенство в 
сектора.

Изменение 168
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Приложение – тире 14 б (ново)

Позиция на Съвета Изменение

- 4420 Мозайки върху дърво и 
инкрустиран дървен материал; 
ковчежета, кутии и калъфи за 
бижута или за златарски изделия и 
други подобни, от дървен материал; 
статуетки и други изделия за украса, 
от дървен материал; артикули за 
вътрешно обзавеждане от дървен 
материал, невключени в глава 94;

Or. en
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Обосновка

Регламентът следва да се прилага за възможно най-голям брой категории на изделия 
от дървен материал, за да се предотврати създаването на „вратички“ и нелоялна 
конкуренция. Кодификацията следва Комбинираната номенклатура, посочена в 
приложение І към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета.

Изменение 169
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Позиция на Съвета
Приложение – тире 14 в (ново)

Позиция на Съвета Изменение

- 4421 Други изделия от дървен 
материал (закачалки за облекла и др.);

Or. fr

Обосновка

Регламентът трябва да се прилага за всички изделия от дървен материал, доколкото 
е възможно. Всеки пропуск е потенциална „вратичка“ и източник на неравенство в 
сектора.

Изменение 170
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Приложение – тире 14 в (ново)

Позиция на Съвета Изменение

- 4421 Други изделия от дървен 
материал (закачалки за облекла и др.);

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да се прилага за възможно най-голям брой категории на изделия 
от дървен материал, за да се предотврати създаването на „вратички“ и нелоялна 
конкуренция. Кодификацията следва Комбинираната номенклатура, посочена в 
приложение І към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета.
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Изменение 171
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Позиция на Съвета
Приложение – тире 15

Позиция на Съвета Изменение

- Дървесна маса и хартии от глави 47 и 
48 от Комбинираната номенклатура, с 
изключение на продукти на основата на 
бамбук и продукти за рециклиране 
(отпадъци и остатъци); 

- Дървесна маса и хартии от глави 47, 48 
и 49 от Комбинираната номенклатура, с 
изключение на продукти на основата на 
бамбук и продукти за рециклиране 
(отпадъци и остатъци); 

Or. fr

Обосновка

Регламентът трябва да се прилага за всички изделия от дървен материал, доколкото 
е възможно. Всеки пропуск е потенциална „вратичка“ и източник на неравенство в 
сектора.

Изменение 172
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Позиция на Съвета
Приложение – тире 16

Позиция на Съвета Изменение

- Мебели от дърво с код 9403 30, 
9403 40, 9403 50 00, 9403 60 и 
9403 90 30; 

- Мебели от дърво с код 9401 61 00, 
9401 69 00, 9401 90 30, 9403 30, 9403 40, 
9403 50 00, 9403 60 и 9403 90 30; 

Or. fr

Обосновка

Регламентът трябва да се прилага за всички изделия от дървен материал, доколкото 
е възможно. Всеки пропуск е потенциална „вратичка“ и източник на неравенство в 
сектора.
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Изменение 173
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Приложение – тире 16

Позиция на Съвета Изменение

- Мебели от дърво с код 9403 30, 
9403 40, 9403 50 00, 9403 60 и 
9403 90 30;

- Мебели от дърво с код 9401 61 00, 
9401 69 00, 9401 90 30, 9403 30, 9403 40, 
9403 50 00, 9403 60 и 9403 90 30;

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да се прилага за възможно най-голям брой категории на изделия 
от дървен материал, за да се предотврати създаването на „вратички“ и нелоялна 
конкуренция. Кодификацията следва Комбинираната номенклатура, посочена в 
приложение І към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета.


