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PR_COD_2am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

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

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

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

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

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

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

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

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно определяне на задълженията на 
операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен 
материал
(05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид общата позиция на Съвета (05885/4/2010 – C7-0053/2010),

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

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

– като взе предвид своята позиция на първо четене1,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ 
(COM(2009)0665),

– като взе предвид член 294, параграф 7 и член 192, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите,

– като взе предвид член 66 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката за воторо четене на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните (A7-0000/2010),

1. приема позицията на второ четене, посочена по-долу;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета, Комисията и на националните парламенти.

                                               
1 Приети текстове, 22.4.2009 г., P6_TA(2009)0225.
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Изменение 1

Позиция на Съвета
Съображение 1 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

1a. Горското стопанство често е сред 
основните източници на приходи за 
много хора в развиващите се страни, 
богати на горски ресурси. 
Следователно е важно да се насърчава 
по-устойчиво развитие на горското 
стопанство в тези страни.

Or. en

Обосновка

Изменение 5 от първото четене в ЕП.

Изменение 2

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. В 
допълнение 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 за процеса на 
обезлесяване и на деградация на 
горите, 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. Тя 
допринася за опустиняването и 
превръщането на горите в степи, 
като увеличава ерозията на почвата 
и въздействието на прекалено силни 
климатични явления и наводнения. В 
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допълнение, 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

Обосновка

Изменение 7 от първото четене в ЕП.

Изменение 3

Позиция на Съвета
Съображение 3 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(3a) Договорът за функционирането 
на Европейския съюз (ДФЕС) 
постановява изискванията за защита 
на околната среда да бъдат 
интегрирани в определянето и 
осъществяването на политиките и 
дейностите на Съюза, включително 
по отношение на търговията, и по-
специално с оглед на насърчаването 
на устойчиво развитие.

Or. en

Изменение 4

Позиция на Съвета
Съображение 3 б (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(3б) Целта на настоящия регламент е 
да предотврати търговията с 
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незаконно добити дървен материал и 
изделия от дървен материал в Съюза, 
като по този начин допринесе за 
спиране на обезлесяването и 
деградирането на горите, както и за 
прекратяване на загубата на 
биологично разнообразие, и 
същевременно за насърчаване на 
устойчивото развитие и зачитане на 
коренното и местно население. 

Or. en

Обосновка

EP first reading amendment 8.

Изменение 5

Позиция на Съвета
Съображение 4

Позиция на Съвета Изменение

(4) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и до Съвета от 
21 май 2003 г., озаглавено "Прилагане 
на законодателството в областта на 
горите, управлението и търговията 
(FLEGT): предложение за относно план 
за действие на ЕС" беше предложен 
пакет от мерки с цел подкрепа на 
международните усилия за решаване на 
проблема с незаконната сеч и 
свързаната с нея търговия.

(4) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и до Съвета от 
21 май 2003 г., озаглавено  „Прилагане 
на законодателството в областта на 
горите, управлението и търговията 
(FLEGT): предложение за план за 
действие на ЕС“ беше предложен пакет 
от мерки с цел подкрепа на 
международните усилия за решаване на 
проблема с незаконната сеч и 
свързаната с нея търговия и даване на 
принос за по-всеобхватната цел за 
устойчиво управление на горите. 

Or. en

Обосновка

Изменение 10 от първото четене в ЕП.
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Изменение 6

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 
преследване на оператори, които 
предоставят 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

Изменение 17 от първото четене в ЕП.

Изменение 7

Позиция на Съвета
Съображение 11

Обща позиция на Съвета Изменение

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

(11) При липсата на международно 
прието определение, законодателството
на страната, където е добит дървеният 
материал, следва да служи за първична
основа при определяне на това какво е 
незаконна сеч. Определението на 
„законно добит дървен материал“ 
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следва да гарантира устойчивото 
управление на горите, съхраняването 
на биологичното разнообразие, 
защитата на местни общности, 
зависими от горите, и на коренното 
население, както и както и 
гарантирането на правата на тези 
общности и народи.

Or. en

Обосновка

Изменения 16 и 18 от първото четене в ЕП. 

Изменение 8

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.

Or. en
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Обосновка

Изменения 19 и 15 от първото четене в ЕП.

Изменение 9

Позиция на Съвета
Съображение 13

Позиция на Съвета Изменение

(13) Като се има предвид, че 
изискването операторите да 
предоставят информация относно 
произхода на дървения материал, 
използван в продукти, изработени от 
рециклиран дървен материал, ще 
постави върху тях несъразмерно 
голяма тежест, тези продукти 
следва да бъдат изключени от 
обхвата на настоящия регламент.

заличава се

Or. en

Изменение 10

Позиция на Съвета
Съображение 14

Позиция на Съвета Изменение

(14) Операторите, които пускат за пръв 
път дървен материал и изделия от 
дървен материал на вътрешния пазар, 
следва да извършват надлежна проверка 
чрез система от мерки и процедури 
(система за надлежна проверка), за да 
намалят до минимум риска от 
пускане на незаконно добит дървен 
материал и изделия, направени от такъв 
дървен материал на вътрешния пазар. 

(14) Операторите, които пускат за пръв 
път дървен материал и изделия от 
дървен материал на вътрешния пазар, 
следва да извършват надлежна проверка 
чрез система от мерки и процедури 
(система за надлежна проверка), с оглед 
предотвратяване на пускането на 
незаконно добит дървен материал и 
изделия, направени от такъв дървен 
материал, на вътрешния пазар. 

Or. en
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Изменение 11

Позиция на Съвета
Съображение 15

Позиция на Съвета Изменение

(15) Системата за надлежна проверка 
включва три елемента, присъщи на 
управлението на риска: достъп до 
информация, оценка на риска и 
смекчаване на установения риск. 
Системата за надлежна проверка следва 
да осигурява достъп до информация 
относно източниците и доставчиците на 
дървен материал и изделия от дървен 
материал, които биват пускани на 
вътрешния пазар за първи път, в т.ч. 
подходяща информация относно 
спазването на приложимото 
законодателство. Въз основа на тази 
информация операторите следва да 
направят оценка на риска. Когато бъде 
установен риск, операторите следва да 
смекчат този риск по начин, 
пропорционален на установения риск, с 
оглед да се предотврати пускането на 
незаконно добит дървен материал и на 
изделия от такъв дървен материал на 
пазара.

(15) Системата за надлежна проверка 
включва три елемента, присъщи на 
управлението на риска: достъп до
информация, оценка на риска и 
смекчаване на установения риск. 
Системата за надлежна проверка следва 
да осигурява достъп до информация 
относно източниците и доставчиците на 
дървен материал и изделия от дървен 
материал, които биват пускани на 
вътрешния пазар за първи път, в т.ч. 
подходяща информация относно 
спазването на приложимото 
законодателство, страната на добив и 
по целесъобразност подрегиона и 
концесията на добив, дървесните 
видове, количество и стойност. Въз 
основа на тази информация операторите 
следва да направят оценка на риска. 
Когато бъде установен риск, 
операторите следва да смекчат този 
риск по начин, пропорционален на 
установения риск, с оглед да се 
предотврати пускането на незаконно 
добит дървен материал и на изделия от 
такъв дървен материал на пазара.

Or. en

Обосновка

Допълнение към новата формулировка на съображението в общата позиция на 
Съвета с цел привеждането й в съответствие с изменения към някои членове на 
същата.



PR\808813BG.doc 13/55 PE439.879v01-00

BG

Изменение 12

Позиция на Съвета
Съображение 17

Позиция на Съвета Изменение

(17) За да се отчетат добрите практики в 
сектора на горското стопанство, в 
процедурата за оценка на риска могат да 
се използват схеми за сертифициране 
или други схеми на трети лица, 
включващи проверка на съответствието 
с приложимото законодателство.

(17) За да се отчетат добрите практики в 
сектора на горското стопанство, в 
процедурата за оценка на риска могат да 
се използват схеми за сертифициране 
или други схеми на трети лица, 
включващи проверка на съответствието 
с приложимото законодателство, при 
условие че отговарят на 
изискванията, установени в 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 13

Позиция на Съвета
Съображение 18

Позиция на Съвета Изменение

(18) Дърводобивният и 
дървообработващ отрасъл е от 
голямо значение за икономиката на 
Съюза. Организациите на 
операторите са важни фактори в 
отрасъла, тъй като представляват 
интересите му в широк мащаб и 
взаимодействат с най-различни 
заинтересовани страни. Тези 
организации имат също експертните 
знания и капацитета да анализират 
съответното законодателство и да 
улеснят спазването му от своите 
членове, но не следва да използват 
тази своя компетентност, за да 
доминират на пазара. С цел да се 
улесни прилагането на настоящия 
регламент и да се допринесе за 
разработването на добри практики, е 

(18) С цел да се улесни прилагането на 
настоящия регламент и да се допринесе 
за разработването на добри практики, е 
целесъобразно да бъдат признати 
организациите, които са разработили 
системите за надлежна проверка, 
отговарящи на изискванията на 
настоящия регламент. Списък на такива 
признати организации следва да бъде 
публично оповестен, за да се даде 
възможност на операторите да 
използват тези признати организации за 
мониторинг.
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целесъобразно да бъдат признати 
организациите, които са разработили 
системите за надлежна проверка, 
отговарящи на изискванията на 
настоящия регламент. Списък на такива 
признати организации следва да бъде 
публично оповестен, за да се даде 
възможност на операторите да 
използват тези признати организации за 
мониторинг.

Or. en

Обосновка

Изменение 23 от първото четене в ЕП.

Изменение 14

Позиция на Съвета
Съображение 19

Позиция на Съвета Изменение

(19) Компетентните органи следва да 
следят операторите ефективно да 
изпълняват определените в настоящия 
регламент задължения. За тази цел 
компетентните органи следва да 
извършват официални проверки, по 
целесъобразност, които могат да 
включват проверки на оператора на 
място, и следва да могат да изискват от 
операторите да предприемат 
коригиращи действия при 
необходимост.

(19) Компетентните органи следва да 
следят операторите ефективно да 
изпълняват определените в настоящия 
регламент задължения. For that purpose 
the competent authorities should carry out 
official controls in accordance with a 
yearly plan, which may include customs 
checks, checks on the premises of the 
operator and field audits, and should be 
able to require operators to take remedial 
actions where necessary.

Or. en

Обосновка

Изменение 25 от първото четене в ЕП.
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Изменение 15

Позиция на Съвета
Съображение 20

Позиция на Съвета Изменение

(20) Компетентните органи следва да 
документират проверките и 
съответната информация следва да бъде 
достъпна за всички заявители в 
съответствие с Директива 2003/4/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2003 г. относно обществения 
достъп до информация за околната 
среда.

(20) Компетентните органи следва да 
документират контрола и съответната 
информация следва да бъде достъпна за 
обществеността, включително по 
интернет, в съответствие с 
Директива 2003/4/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 28 януари 
2003 г. относно обществения достъп до 
информация за околната среда.

Or. en

Изменение 16

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 
да сътрудничат помежду си и с 
административните органи на трети 
държави и Комисията.

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

Or. en

Обосновка

Изменение 26 от първото четене в ЕП.
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Изменение 17

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, 
относно изискванията на системата 
за надлежна проверка и относно 
списъка на дървен материал и изделия 
от дървен материал, за които се прилага 
настоящият регламент, както и 
проверките на организациите за 
мониторинг, контрола на 
операторите и правилата за 
етикетиране. От особено значение е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации в хода на своята 
подготвителна работа, включително 
на равнище експерти.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие на съображението относно делегираните актове към 
някои членове, и към формулировките, възприети в доклада De Brún относно 
паспортите за домашни любимци.

Изменение 18

Позиция на Съвета
Съображение 24

Позиция на Съвета Изменение

(24) Мерките, необходими за 
прилагане на настоящия регламент, 

заличава се
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следва да бъдат приети в 
съответствие с Решение 1999/468/ЕО
на Съвета от 28 юни 1999 г. за 
установяване на условията и реда за 
упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Позоваването е излишно, тъй като проектопрепоръките не предвиждат никакви 
актове за прилагане. 

Изменение 19

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.

Or. en

Обосновка

Изменение 31 от първото четене в ЕП. Регламентът следва да се прилага спрямо 
всички оператори от веригата за доставки, въпреки че пълните изисквания за 
надлежна проверка се прилагат само за оператора, който пръв пуска дървения 
материал на вътрешния пазар.
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Изменение 20

Позиция на Съвета
Член 2 – буква а)

Позиция на Съвета Изменение

a) „дървен материал и изделия от дървен 
материал“ означава дървения материал 
и изделията от дървен материал, 
посочени в приложението, с 
изключение на изделията от дървен 
материал, изработени от дървен 
материал или от изделия от дървен 
материал, които вече са пуснати на 
пазара, както и изделията от дървен 
материал или компонентите на тези 
изделия, изработени от дървен 
материал или изделия от дървен 
материал, които са в края на 
жизнения си цикъл и в противен 
случай щяха да се обезвреждат като 
отпадъци.

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

Or. en

Обосновка

Изменение 32 от първото четене в ЕП. Няма яснота относно това какво включва 
въведената от общата позиция на Съвета нова категория, ползваща се с 
освобождаване. 

Изменение 21

Позиция на Съвета
Член 2 – буква a а) (нова)

Позиция на Съвета Изменение

aa) „предоставяне на пазара“ е всяка 
доставка на дървен материал и 
изделия от дървен материал на 
вътрешния пазар, за разпространение 
или употреба, при извършване на 
търговска дейност, независимо дали 
срещу заплащане или безвъзмездно, 
включително доставка чрез 
средствата за комуникация от 
разстояние, определени в 
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Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 май 
1997 г. относно защитата на 
потребителя по отношение на 
договорите от разстояние1;
_____________________

1ОВ L 144, 4.6.1997 г., стр. 19.

Or. en

Обосновка

Изменение 33 от първото четене в ЕП. С оглед разграничаване на операторите, 
които трябва да прилагат цялостна система за надлежна проверка, и другите 
оператори във веригата за доставки, са необходими отделни дефиниции за „пускане 
на пазара” и „предоставяне на пазара”. Тези две понятия са дефинирани поотделно в 
Общата рамка за предлагането на пазара на продукти (Решение № 68/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година), и с оглед на 
съгласуваността тук се използва същата формулировка.

Изменение 22

Позиция на Съвета
Член 2 – буква б)

Позиция на Съвета Изменение

б) „пускане на пазара“ означава 
доставка с всякакви средства, 
независимо от използваната техника 
на продаване, на дървен материал или 
изделия от дървен материал, за пръв 
път на вътрешния пазар с цел 
дистрибуция или употреба в процеса 
на търговска дейност, срещу 
заплащане или безплатно. Това 
включва и доставка с всякакви 
средства за комуникация от 
разстояние, определени в 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 май 
1997 г. относно защитата на 
потребителя по отношение на 
договорите от разстояние;

б) „пускане на пазара” означава 
предоставянето на дървен материал 
и изделия от дървен материал на 
вътрешния пазар за първи път;
допълнителните преработка и 
дистрибуция на дървен материал не 
представляват „пускане на пазара“;

Or. en
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Обосновка

Изменение 34 от първото четене в ЕП. С оглед разграничаване на операторите, 
които трябва да прилагат цялостна система за надлежна проверка, и другите 
оператори във веригата за доставки, са необходими отделни дефиниции за „пускане 
на пазара” и „предоставяне на пазара”. Тези две понятия са дефинирани поотделно в 
Общата рамка за предлагането на пазара на продукти (Решение № 768/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година), и с оглед на 
съгласуваността тук се използва същата формулировка.

Изменение 23

Позиция на Съвета
Член 2 – буква в)

Позиция на Съвета Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Изменение 35 от първото четене в ЕП.

Изменение 24

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

Позиция на Съвета Изменение

еa) „риск“ означава функция на 
вероятността незаконно добит 
дървен материал или изделия от 
дървен материал да бъдат пуснати 
или предоставени на вътрешния 
пазар, както и мащаба на подобно 
явление;

Or. en

Обосновка

Изменение 36 от първото четене в ЕП.
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Изменение 25

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;

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

- законни или обичайни права на трети 
лица по отношение на използването 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

Изменение 38 от първото четене в ЕП.  Настоящото изменение въвежда отново 
някои ключови елементи от първото четене на ЕП, следвайки структурата на 
определението на приложимо законодателство в позицията на Съвета.
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Изменение 26

Позиция на Съвета
Член 4 – параграф -1 (нов)

Позиция на Съвета Изменение

(-1) Операторите не пускат, нито 
предоставят на пазара незаконно 
добити дървен материал или изделия 
от дървен материал.

Or. en

Обосновка

Изменение 31 и 42 от първото четене в ЕП. Следва да се изясни, че никой оператор от 
веригата за доставка не може да предоставя на пазара незаконно добити дървен 
материал или изделия от дървен материал.

Изменение 27

Позиция на Съвета
Член 4 – параграф 1

Council n position 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 
в член 5. 

1. Операторите, които пускат на 
пазара дървен материал и изделия от 
дървен материал, прилагат система за 
надлежна проверка. За тази цел те 
използват рамка от процедури и мерки, 
наричана по-нататък „система за 
надлежна проверка“, както е определена 
в член 5. Тази система за надлежна 
проверка се установява или от 
оператора, или от организация за 
мониторинг в съответствие с член 7.

Or. en

Обосновка

Изменение 42 от първото четене в ЕП. По отношение на операторите, които пускат 
изделия на пазара за пръв път са необходими по-подробни изисквания за надлежна 
проверка, тъй като те имат най-голямо влияние върху това какво влиза в ЕС и 
следователно носят най-голяма отговорност.
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Изменение 28

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, и 
осигурява извършването на редовен 
одит от трета страна за проверка на 
качеството и ефективността на 
системата, с изключение на случаите, 
когато операторът използва система за 
надлежна проверка, установена от 
организация за мониторинг, посочена в 
член 7.

Or. en

Обосновка

Изменение 43 от първото четене в ЕП.

Изменение 29

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

Позиция на Съвета Изменение

2a. Операторите, които предоставят 
на разположение на пазара дървен 
материал и изделия от дървен 
материал, 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, 
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когато е приложимо, концесията на 
произход;
(iii) 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

Изменение 42 от първото четене в ЕП. Всички оператори във веригата на доставка 
следва да са обвързани с абсолютната забрана за предоставяне на пазара  на 
незаконно добит дървен материал или изделия от такъв дървен материал и трябва да 
проявяват необходимата предпазливост за тази цел. От всички оператори следва да 
се изисква да предоставят базова информация относно изделията, техния източник и 
за кого е доставката.

Изменение 30

Позиция на Съвета
Член 5 – параграф 1 – алинея a)

Позиция на Съвета Изменение

a) мерки и процедури, осигуряващи 
достъп до следната информация относно 
доставките от оператора на дървен 
материал или изделия от дървен 
материал, които са пуснати на пазара:

a) мерки и процедури, осигуряващи 
достъп до следната информация относно 
доставките от оператора на дървен 
материал или изделия от дървен 
материал, които са пуснати на пазара:

- описание, включително пълното 
научно наименование или общо 
наименование на вида дърво, 
търговското наименование и вида 
изделие;

- описание, включително пълното 
научно наименование и общо 
наименование на вида дърво, 
търговското наименование и вида 
изделие;

- държава на дърводобив и, когато е 
приложимо, поднационален регион, в 
който дървеният материал е добит;

- държава на дърводобив и, когато е 
приложимо, поднационален регион, в 
който дървеният материал е добит, 
както и концесията на дърводобив;

- количество (изразено в обем, тегло или 
брой единици);

- количество (изразено в обем, тегло или 
брой единици);

- стойност;
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- наименование и адрес на доставчика 
на съответния оператор;

- наименование и адрес на доставчика 
на съответния оператор;

- име и адрес на оператора, на когото 
е доставен дървения материал и 
изделията от дървен материал;
- физическото или юридическо лице, 
отговорно за добива;

- документи или друга информация, 
посочваща съответствието на този 
дървен материал и на тези изделия от 
дървен материал с приложимото 
законодателство;

- документи или друга информация, 
посочваща съответствието на този 
дървен материал и на тези изделия от 
дървен материал с приложимото 
законодателство;

Or. en

Обосновка

Изменение 44 от първото четене в ЕП.

Изменение 31

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) систематични 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 
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;
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- 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 
или незаконните практики 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; 

Комисията предоставя регистър на 
страни и/или поднационални региони, 
в които се наблюдава висока степен 
на разпространение на незаконен 
добив, на дървесните видове, 
подложени на висока степен на 
незаконен добив, както и на 
оператори, за които е установено, че 
нарушават настоящия регламент.
Комисията осигурява процедура за 
обжалване за засегнатите страни и 
оператори, които желаят да оспорят 
дадено обозначение. 

Or. en

Обосновка

Изменение 46 и 47 от първото четене в ЕП. Настоящото изменение включва отново 
„високорисковия“ регистър, който да се предоставя от Комисията с пояснение 
относно процедурата, чрез която операторите или страните могат да оспорват 
факта, че са включени в посочения регистър.   

Изменение 32

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 

в) 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 
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мерки и процедури за ефективно 
намаляване на този риск и които могат 
да включват изискване за допълнителна 
информация или документи и/или 
изискване за проверка от трето лице. 

документи и/или изискване за проверка 
от трета страна. 

Or. en

Обосновка

Заличава се въведеното от Съвета изключение. Новото понятие за незначителен риск 
не е дефинирано и може да доведе до множество тълкувания.

Изменение 33

Позиция на Съвета
Член 5 – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Подробните правила, необходими, 
за да се осигури еднаквото прилагане 
на параграф 1, освен по отношение на 
по-нататъшните съответни 
критерии за оценка на риска, 
посочени в параграф 1, буква б), втора 
алинея от настоящия член, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 16, параграф 2. Тези правила се 
приемат до ….

заличава се

Or. en

Обосновка

По-подходящо е да се предвиди възможност делегирани актове да допълват 
изискванията на настоящия регламент. 

Изменение 34

Позиция на Съвета
Член 5 – параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

3. С оглед да вземе предвид развитието 3. Като вземе предвид развитието на 



PE439.879v01-00 28/55 PR\808813BG.doc

BG

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.

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 
допълване на параграф 1 от настоящия 
член, с оглед повишаване на 
ефективността на системите за 
надлежна проверка за 
предотвратяване на пускането или 
предоставянето на вътрешния пазар 
на незаконно добити дървен материал 
или изделия от дървен материал.

По отношение на делегираните актове, 
посочени в настоящия параграф, се 
прилагат процедурите по членове 13, 14 
и 15.

По отношение на делегираните актове, 
посочени в настоящия параграф, се 
прилагат процедурите по членове 13, 14 
и 15.

Or. en

Обосновка

Делегираните актове следва да се ръководят от целта за обезпечаване на 
ефективността на системите за надлежна проверка за предотвратяване на 
търгуването на вътрешния пазар с незаконно допити дървен материал или изделия от 
дървен материал.

Изменение 35

Позиция на Съвета
Член 5 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Член 5а

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

Or. en

Обосновка

Изменение 50 от първото четене в ЕП.

Изменение 36

Позиция на Съвета
Член 7 – параграф 1 

Позиция на Съвета Изменение

1. Организацията за мониторинг 
изпълнява следните функции:

1. Организацията за мониторинг:

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

a) 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 
система за надлежна проверка;

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 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.

Or. en
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Изменение 37

Позиция на Съвета
Член 7 – параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Организация може да поиска да бъде 
призната за организация за мониторинг, 
ако отговаря на следните изисквания:

2. Организация може да поиска да бъде 
призната за организация за мониторинг, 
ако отговаря на следните изисквания:

a) притежава юридическа 
правосубектност и е законно установен
в рамките на Съюза;

a) притежава юридическа 
правосубектност и е законно 
установена в рамките на Съюза;

б) има капацитета да изпълнява 
функциите, посочени в параграф 1; и

б) има подходящи експертни знания и 
капацитета да изпълнява функциите, 
посочени в параграф 1; и

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

в) изпълнява функциите си по начин, с 
който се избягва конфликт на интереси, 
и е правно независима от 
операторите, които сертифицира.

Or. en

Обосновка

Изменение 52 от първото четене в ЕП.

Изменение 38

Позиция на Съвета
Член 7 – параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

3. Заявител, който отговаря на 
изискванията по параграф 2, се признава 
за организация за мониторинг по една 
от следните процедури:

3. Комисията признава за организация 
за мониторинг заявител, който 
отговаря на изискванията по параграф 2.  
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а) компетентният орган на държава-
членка признава организацията за 
мониторинг, която възнамерява да 
извършва своите дейности 
изключително в тази държава-
членка, и уведомява незабавно 
Комисията.

Решението за признаване на 
организация за мониторинг се взема в 
срок от три месеца след подаване на 
заявление. Решението за признаване 
на организация за мониторинг се 
съобщава от Комисията на 
компетентните органи на 
държавите-членки, които имат 
юрисдикция над тази организация.

б) след като уведоми държавите-
членки, Комисията признава 
организацията за мониторинг, която 
възнамерява да провежда своите 
дейности в повече от една държава-
членка или в целия Съюз.

Or. en

Обосновка

Изменение 54 от първото четене в ЕП. С оглед гарантирането на уеднаквяването на 
процедурите по признаване на организациите за мониторинг, по-уместно е те да се 
осъществяват от Комисията. Това няма да попречи на създаването на национални 
служби за контакт, които да улесняват подаването на заявления от потенциални 
организации за мониторинг.

Изменение 39

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, 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. Докладите от проверките 
се предоставят на разположение на 
обществеността.

Or. en
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Обосновка

Изменение 54 от първото четене в ЕП.

Изменение 40

Позиция на Съвета
Член 7 – параграф 5

Позиция на Съвета Изменение

5. Ако компетентен орган установи, че 
организация за мониторинг, която е 
призната от Комисията, вече не 
изпълнява функциите по параграф 1 или 
вече не отговаря на изискванията по 
параграф 2, той незабавно уведомява 
Комисията за това.

5. Ако компетентен орган установи, че 
организация за мониторинг вече не 
изпълнява функциите по параграф 1 или 
вече не отговаря на изискванията по 
параграф 2, той незабавно уведомява 
Комисията за това.

Or. en

Обосновка

Привежда се в съответствие с централизираното признаване на организациите за 
мониторинг.

Изменение 41

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 

6.  Комисията пристъпва към
оттегляне на 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 оттегли 
признаване, Комисията уведомява 
съответните държави-членки.



PR\808813BG.doc 33/55 PE439.879v01-00

BG

Комисията за оттеглянето на 
признаване.

Or. en

Обосновка

Изменение 55 от първото четене в ЕП.  Процедурата по оттегляне следва да бъде  в 
съответствие с централизираното признаване на организациите за мониторинг.

Изменение 42

Позиция на Съвета
Член 7 – параграф 7

Позиция на Съвета Изменение

7. С оглед да допълва процедурните 
правила по отношение на признаването 
и оттеглянето на признаване на 
организациите за мониторинг и, ако 
опитът изисква това, да изменя тези 
правила, Комисията може да приема 
делегирани актове съгласно член 290 от 
ДФЕС. При приемането на тези 
делегирани актове Комисията 
действа съгласно съответните 
разпоредби на настоящия регламент.

7. С оглед да допълва процедурните 
правила по отношение на признаването 
и оттеглянето на признаване на 
организациите за мониторинг, 
Комисията може да приема делегирани 
актове съгласно член 290 от ДФЕС, за 
да гарантира, че признаването и 
оттеглянето на признаване е 
извършено по справедлив и прозрачен 
начин.

По отношение на делегираните актове, 
посочени в настоящия параграф, се 
прилагат процедурите по членове 13, 14 
и 15. Тези правила се приемат до …*.

По отношение на делегираните актове, 
посочени в настоящия параграф, се 
прилагат процедурите по членове 13, 14 
и 15. Тези правила се приемат до …*.

_____________

* ОВ: Моля въведете дата 18 месеца след датата 
на влизане в сила на настоящия регламент.

_________________

*ОВ: Моля въведете дата: 8 месеца след датата 
на влизане в сила на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Всички делегирани актове за допълване на изискванията, определени в регламентите, 
следва да се ръководят от целта за гарантиране на справедливи и прозрачни 
процедури за признаване и оттегляне на признаване на организации за мониторинг. 



PE439.879v01-00 34/55 PR\808813BG.doc

BG

Изменение 43

Позиция на Съвета
Член 7 – параграф 8

Позиция на Съвета Изменение

8. Подробните правила относно 
естеството и честотата на проверките, 
посочени в параграф 4, необходими за 
осигуряване на еднаквото прилагане 
на посочения параграф, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 16, 
параграф 2. Тези правила се приемат до 
…*.

8. Комисията приема, посредством 
делегирани актове, подробни правила 
относно естеството и честотата на 
проверките, посочени в параграф 4, с 
оглед гарантирането на ефективен 
контрол върху организациите за 
мониторинг. Тези правила се приемат 
до …*.

По отношение на делегираните 
актове, посочени в настоящия 
параграф, се прилагат процедурите по 
членове 13, 14 и 15.

_____________

* ОВ: Моля въведете дата 18 месеца след датата 
на влизане в сила на настоящия регламент.

_________________

*ОВ: Моля въведете дата: 8 месеца след датата 
на влизане в сила на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Делегираните актове следва да бъдат ръководени от целта за гарантиране на 
ефективен контрол върху организациите за мониторинг. Съответните срокове са 
пригодени към по-ранно влизане в сила на регламента.

Изменение 44

Позиция на Съвета
Член 9 – заглавие

Позиция на Съвета Изменение

Проверки на операторите Контрол върху операторите

Or. en

Обосновка

Изменения 58, 59, 60 от първото четене в ЕП. Уместно е да се прави разграничение 
между проверки и контрол върху операторите.
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Изменение 45

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 
контрол, за да установят дали 
операторите спазват изискванията, 
посочени в членове 4 и 5.

Or. en

Обосновка

Изменения 58, 59, 60 от първото четене в ЕП. Уместно е да се прави разграничение 
между проверки и контрол върху операторите.

Изменение 46

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

Позиция на Съвета Изменение

1a. Контрол се осъществява в 
съответствие с годишен план, въз 
основа на обоснована загриженост, 
изразена от трети страни или във 
всеки случай, когато компетентният 
орган на държавата-членка разполага 
с информация, която поставя под 
въпрос спазването от страна на 
оператора на изискванията, посочени 
в настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Изменение 58 от първото четене в ЕП.
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Изменение 47

Позиция на Съвета
Член 9 – параграф 1 б нов)

Позиция на Съвета Изменение

1б. Контролът може да включва, 
наред с другото: 
а) преглед на системата за надлежна 
проверка, включително процедури по 
оценка на риска и по смекчаване на 
риска;
б) преглед на документация и 
регистри, удостоверяващи 
правилното функциониране на 
системата и процедурите.
в) сондажни проверки, включително 
одиторски проверки на място.

Or. en

Обосновка

Изменение 58 от първото четене в ЕП.

Изменение 48

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

Позиция на Съвета Изменение

1c. Комисията може да приема, 
посредством делегирани актове, 
подробни правила относно 
естеството и честотата на 
контрола, посочен в параграф 1б, 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
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Обосновка

Всички делегирани актове, подробно описващи изискванията относно контрола, 
следва да се ръководят от целта за гарантиране на ефективен контрол върху 
операторите на вътрешния пазар.

Изменение 49

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 контрола по 
параграф 1, по-специално по 
отношение на достъп до помещения и 
предоставяне на документация или 
архиви. 

Or. en

Обосновка

Изменение 58 от първото четене в ЕП.

Изменение 50

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 извършен 
контрол по параграф 1 се установят 
недостатъци, компетентните органи 
могат, без да се нарушава член 17, да 
направят искане за предприемане на 
коригиращи действия от страна на 
оператора. 

В зависимост от тежестта на 
установените недостатъци 
компетентните органи могат да 
предприемат незабавни мерки, 
включващи наред с другото:
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а) конфискуване на дървен материал и 
на изделия от дървен материал; 
б) временна забрана на предлагането 
на пазара на дървен материал и 
изделия от дървен материал;

Or. en

Обосновка

Изменение 58 от първото четене в ЕП.

Изменение 51

Позиция на Съвета
Член 10 – заглавие

Позиция на Съвета Изменение

Документиране на проверките Документиране на контрола

Or. en

Обосновка

Изменение 59 от първото четене в ЕП.

Изменение 52

Позиция на Съвета
Член 10 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Компетентните органи документират 
проверките, посочени в член 9, 
параграф 1, като посочват по-специално 
техния характер и резултатите от тях, 
включително искане за коригиращи 
действия, направено по реда на член 9, 
параграф 3. Данните от всички
проверки се съхраняват най-малко 
5 години.

1. Компетентните органи документират 
контрола, посочен в член 9, 
параграф 1, като посочват по-специално 
неговия характер и резултатите от него, 
включително искане за коригиращи 
действия, направено по реда на член 9, 
параграф 3. Данните за всеки контрол
се съхраняват най-малко 10 години.

Or. en



PR\808813BG.doc 39/55 PE439.879v01-00

BG

Обосновка

Изменение 60 от първото четене в ЕП.

Изменение 53

Позиция на Съвета
Член 10 – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Информацията, посочена в 
параграф 1, е достъпна за всички 
заявители в съответствие с 
Директива 2003/4/ЕО. 

2. Информацията, посочена в 
параграф 1, е достъпна за 
обществеността, включително 
посредством интернет, в съответствие 
с Директива 2003/4/ЕО. 

Or. en

Обосновка

Изменение 61 от първото четене в ЕП.

Изменение 54

Позиция на Съвета
Член 11 – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Компетентните органи обменят с 
компетентните органи на друга(и) 
държава(и)-членка(и) и с Комисията 
информация относно сериозните 
пропуски, установени при проверките, 
посочени в член 7, параграф 4 и в 
член 9, параграф 1, и относно 
наложените съгласно член 17 санкции.

2. Компетентните органи обменят с 
компетентните органи на друга(и) 
държава(и)-членка(и) и с Комисията 
информация относно сериозните 
пропуски, установени при проверките и 
контрола, посочени в член 7, параграф 
4 и в член 9, параграф 1, относно 
нарушенията и относно наложените 
съгласно член 17 санкции.

Or. en

Обосновка

Изменение 62 от първото четене в ЕП. За допълване на разширяването на обмена на 
данни от позицията на Съвета.
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Изменение 55

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, 
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. en

Обосновка

Изменение 67 и 48 от първото четене в ЕП.

Изменение 56

Позиция на Съвета
Член 12 – параграф 1 

Позиция на Съвета Изменение

За да се вземе предвид придобитият 
опит в прилагането на настоящия 

За да се вземе предвид придобитият 
опит в прилагането на настоящия 
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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 
съответните разпоредби на 
настоящия регламент.

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 допълни списъкът на 
дървен материал и изделия от дървен 
материал, изложен в приложението. 

Or. en

Обосновка

Изменение 68 от първото четене в ЕП.

Изменение 57

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 

1. Правомощията да приема 
делегираните актове, посочени в член 5, 
параграф 3, член 5а, член 7, параграф 7, 
член 7, параграф 8, член 9, параграф 1в
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. 
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Европейският парламент и Съветът 
не го оттеглят в съответствие с 
член 14.

Or. en

Изменение 58

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 5, параграф 3, член 5а,
член 7, параграф 7, член 7, параграф 8, 
член 9, параграф 1в и член 12, може да 
бъде оттеглено от Европейския 
парламент или от Съвета.

Or. en

Изменение 59

Позиция на Съвета
Член 14 – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Институцията, започнала вътрешна 
процедура за вземане на решение дали 
да оттегли делегирането на 
правомощията, информира другия 
законодателен орган и Комисията най-
късно един месец преди да вземе 
окончателно решение, като посочва 
делегираните правомощия, които могат 
да бъдат оттеглени, както и причините
за оттеглянето.

2. Институцията, започнала вътрешна 
процедура за вземане на решение дали 
да оттегли делегирането на 
правомощията, полага усилия да 
информира другата институция и 
Комисията в разумен срок преди да 
вземе окончателно решение, като 
посочва делегираните правомощия, 
които могат да бъдат оттеглени, както и 
евентуалните причини за оттегляне.

Or. en
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Изменение 60

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Европейският парламент и Съветът 
могат да възразят срещу делегирания
акт в срок от три месеца от датата на 
нотификацията.

1. Европейският парламент или Съветът 
могат да възразят срещу делегиран акт в 
срок от два месеца от датата на 
нотификацията. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета 
този период се удължава с два месеца.

Or. en

Изменение 61

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Ако към момента на изтичането на 
този срок нито Европейският 
парламент, нито Съветът са възразили 
срещу делегирания акт, или ако преди 
тази дата и Европейският 
парламент, и Съветът са 
информирали Комисията, че са 
решили да не правят възражения, 
делегираният акт влиза в сила на 
датата, предвидена в неговите 
разпоредби.

Ако към момента на изтичането на този 
срок нито Европейският парламент, 
нито Съветът са възразили срещу 
делегирания акт, той бива публикуван 
в Официален вестник на Европейския 
съюз и влиза в сила на датата, 
предвидена в него.

Делегираният акт може да се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на този срок, при 
условие че Европейският парламент и 
Съветът са уведомили Комисията за 
намерението си да не представят 
възражения.

Or. en
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Изменение 62

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

3. Ако Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу приетия
делегиран акт, той не влиза в сила. 
Институцията, която възразява, посочва 
причините за това.

3. Ако Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу делегиран акт, 
той не влиза в сила. Институцията, 
която възразява, посочва причините за 
това.

Or. en

Изменение 63

Позиция на Съвета
Член 16 

Позиция на Съвета Изменение

Член 16
Комитет

заличава се

1. Комисията се подпомага от 
Комитета за прилагане на 
законодателството в областта на 
горите, управлението и търговията 
(FLEGT), създаден съгласно член 11 от 
Регламент (ЕО) № 2173/2005.
2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилагат членове 5 и 7 от 
Решение 1999/468/ЕО, като се вземат 
предвид разпоредбите на член 8 от 
него.

Or. en

Обосновка

Позоваването е излишно, тъй като проектопрепоръките не предвиждат никакви 
актове по прилагане. 
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Изменение 64

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.

1. 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 могат да бъдат както 
наказателни, така и 
административни и трябва да бъдат 
ефективни, съразмерни и възпиращи. 

2. Наред с другото санкциите могат 
да включват: 
а) финансови санкции, отразяващи: 
- степента на вредата, нанесена на 
околната среда;
- стойността на изделията от дървен 
материал, засегнати от 
нарушението; и  
- данъчните загуби и икономическите 
вреди, причинени от нарушението; 
Финансовите санкции представляват 
поне петкратната стойност на 
изделията от дървен материал, 
получени чрез извършването на 
сериозно нарушение. В случай на 
повторно сериозно нарушение в 
рамките на пет години финансовите 
санкции нарастват до поне 
осемкратната стойност на 
изделията от дървен материал, 
получени чрез извършване на сериозно 
нарушение.
б) конфискуване на дървения 
материал или изделия от дървен 
материал;
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в) временна забрана за предоставяне 
на пазара на дървен материал и 
изделия от дървен материал. 
2а. Държавите-членки могат да 
въведат временни мерки за запазване 
на статуквото.  Всички временни 
мерки, вземани от органите на 
държавите-членки, са от такова 
естество, че да предотвратят 
продължаването на съответното 
нарушение.
2б. Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби и 
незабавно я уведомяват за всички 
последващи изменения, свързани с тях.

Or. en

Обосновка

Изменение 69 от първото четене в ЕП. Необходимо е да се предоставят насоки 
относно санкциите с оглед гарантирането на последователността при прилагането 
на регламента. 

Изменение 65

Позиция на Съвета
Член 17 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Член 17а

Изменение на Директива 2008/99/ЕО
Директива 2008/99/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно защитата на 
околната среда чрез наказателното 
право1 се изменя, считано от ...*, 
както следва:
(1)  Към член 3 се добавя следната 
буква: 
„иа) предоставянето на 
разположение на пазара на незаконно 
добит дървен материал или изделия 
от дървен материал.“
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(2) Към приложение А се добавя 
следното тире:
–Регламент (ЕО) № .../2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от ... за определяне на задълженията 
на операторите, които пускат на 
пазара дървен материал и изделия от 
дървен материал".
____________

*бележка за ОВ: една година след датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

____________
1ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 28.

Or. en

Обосновка

Изменение 71 от първото четене в ЕП. Необходимо е за много тежки нарушения по 
отношение на настоящия регламент да се прилагат наказателни санкции и 
следователно регламентът следва да бъде включен в приложното поле на Директива 
2008/99/EО.

Изменение 66

Позиция на Съвета
Член 18 – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Въз основа на тези доклади 
Комисията изготвя доклад, който 
представя на Съвета и на Европейския 
парламент на всеки две години.

2. Въз основа на тези доклади 
Комисията изготвя доклад, който 
представя на Съвета и на Европейския 
парламент на всеки две години. При 
подготовката на доклада, посочен в 
параграф 2, Комисията отчита 
отбелязания напредък във връзка със 
сключването и изпълнението на 
споразуменията за доброволно 
партньорство за правоприлагане, 
управление и търговия в областта на 
горското стопанство (FLEGT), 
приети в съответствие с Регламент 
№ 2173/2005 и техния принос към 
свеждането до минимум на незаконно 
добития дървен материал и на 
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изделията от такъв дървен материал 
на вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

Изменение 70 от първото четене в ЕП.

Изменение 67

Позиция на Съвета
Член 18 – параграф 2 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

2a. В срок до 30 април 2012 г. 
Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
доклад по отношение на въвеждането 
на стандарт на Съюза за всички 
видове дървен материал и изделия от 
дървен материал, имащ за цел 
удовлетворяването на най-високите 
изисквания за устойчивост, 
придружен, когато това е уместно, 
от законодателни предложения.

Or. en

Обосновка

Изменение 66 от първото четене в ЕП. В по-дългосрочен план законодателството 
следва да гарантира не само законността, но и устойчивостта на дървения 
материал, пускан или предоставян на пазара на ЕС.

Изменение 68

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, 

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

извършва преглед на неговото 
функциониране и ефективност, като 
предотвратява пускането или 
предоставянето на вътрешния пазар 
на незаконно добит дървен материал 
и на изделия от такъв 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

Изменение 69

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 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 датата 
на влизане в сила на настоящия регламент.

______________

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

Or. en

Обосновка

Изменение 73 от първото четене в ЕП.
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Изменение 70

Позиция на Съвета
Приложение – тире 16

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. en

Обосновка

Изменение 74 и 75 от първото четене в ЕП.

Изменение 71

Позиция на Съвета
Приложение – тире 18 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

- други изделия от дървен материал, 
включени в глави 94 и 95 от 
Комбинираната номенклатура, 
включително дървени играчки и 
спортни аксесоари

Or. en

Обосновка

Изменение 74 и 75 от първото четене в ЕП.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

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

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

Като основен потребител на дървен материал и изделия от дървен материал, ЕС е 
задължен да предприеме ефективни действия срещу обезлесяването и незаконната сеч, 
които трябва недвусмислено да означават и ЕС да престане да предоставя пазар за 
незаконно добит дървен материал и изделия от такъв дървен материал. ЕС успя да 
сложи край на пускането на пазара на други незаконни продукти, приемайки неотдавна 
регламента за незаконния, нерегламентиран и недеклариран риболов, и вече е крайно 
време за изготвянето на ефективно законодателство срещу незаконно добития дървен 
материал и изделия от него. Това би било важно послание към:

 потребителите, че купуваният от тях дървен материал и изделията от дървен 
материал не са били добити по незаконен начин; 

 отговорните дружества, че те няма да са нелоялно конкурирани от 
опустошителни практики, възприети от други дружества; и

 към международната общност, че ЕС възприема сериозно своите отговорности 
по отношение на изменението на климата, биологичното разнообразие и правата 
на човека. 

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

                                               
1 UNECE/FAO 2007: Годишен преглед на пазара на горски продукти (Forest Products Annual Market 
review), 2006-7.
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Позиция на Съвета

Като приветства някои структурни промени за рационализиране на текста, докладчикът 
изразява съжалението си, породено от липсата на амбиция в позицията на Съвета. 
Позицията на Съвета е значително по-слаба от позицията от първото четене в 
Парламента, приета през април 2009 г. 

Наред с другото, позицията на Съвета:

 не съдържа забрана за търговия с незаконно добит дървен материал и изделия от 
такъв материал, каквато е включена от Парламента;

 не включва никакви задължения за операторите, освен задълженията за онези, 
които пускат за пръв път на вътрешния пазар дървен материал или изделия от 
дървен материал;

 стеснява определението за приложимо законодателство по отношение на 
Парламента;

 не посочва конкретни санкции, нито изисква наказателни санкции за тежки 
нарушения;

 въвежда смесен режим за признаването на организации за мониторинг, противно 
на избраната от Парламента централизирана система;

 не включва никакви разпоредби относно бъдещо етикетиране и разработване на 
изисквания за устойчивост;

 предвижда регламентът да бъде приложим чак 30 месеца след влизането му в 
сила, докато Парламентът гласува за 12 месеца;

С цел да подобряването на проекта за регламент, за да бъде възможно постигането на 
целта за предотвратяване на предлагането на пазара на незаконно добит дървен 
материал и изделия от такъв дървен материал на вътрешния пазар на ЕС, докладчикът 
предлага отново много от ключовите елементи от първото четене в Парламента. Те са 
подробно описани по-долу:

Забрана

На първо място, регламентът, според предвиденото от Съвета, всъщност не забранява 
вноса и продажбата на дървен материал, добит вследствие на незаконна сеч. Той 
следователно не намира противодействие на „слабите закони за предотвратяване на 
търговията с незаконно добит дървен материал“ 1fn , които се цитират в 
предложението на Комисията като изходна точка, която обяснява ендемичния характер 
на незаконната сеч. Преработеният Акт Lacey в САЩ, приет през май 2008 г., въвежда 
подобна забрана, с което вече има създаден прецедент. Няма основателна причина ЕС 
да не вземе пример от това и дори да отиде по-далеч. 

Следователно, докладчикът отново предлага да бъде изрично формулирано 
изискването операторите да не пускат, нито предоставят на пазара незаконно добит 
                                               
1 Предложение за регламент за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара 
дървен материал и изделия от дървен материал (COM(2008) 644/3), стр. 2.
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дървен материал или изделия от такъв дървен материал. Една система за надлежна 
проверка, което не включва абсолютната забрана за предоставяне на пазара на 
незаконно добит дървен материал, поражда административен товар за операторите, без 
да гарантира ефективност при постигането на крайната цел.

Обхват на изискванията за надлежна проверка и на правните разпоредби 

Докладчикът отново въвежда в проекта за регламент разграничението между 
оператори, които „пускат на пазара“ дървен материал и изделия от дървен материал 
(т.е. които ги предоставят на пазара за пръв път), и оператори, които „предоставят на 
пазара“ (т.е. всички оператори от веригата за доставки). 

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

В същото време, всички оператори във веригата на доставка следва да са обвързани с 
абсолютната забрана за предоставяне на пазара на незаконно добит дървен материал и 
изделия от такъв дървен материал и следва да проявяват необходимото внимание за 
постигането на тази цел. Възможността за преследване на търгуващите със незаконно 
добит дървен материал, за всички оператори във веригата за доставки, ще ги подтикне 
да предпочитат надеждни и с добра репутация доставчици, т.е. онези, които изпълняват 
най-ефективно задълженията си за надлежна проверка. Това също така би разпределило 
бремето на отговорността по-справедливо сред различните оператори.

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

Приложимо законодателство

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

Разширяването на полето на приложимото законодателство, което определя какво е 
законно, би допринесло за постигането на тази цел. Като страни по многобройни 
международни и регионални споразумения, ЕС и държавите-членки вече са се 
ангажирали, правно и политически, с опазването и устойчивото използване на 
природните ресурси, намаляването на бедността, както и защитата на правата на 

                                               
1 План за действие FLEGT на ЕС (COM(2003)251)
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местното население и местните и зависимите от гората общности. Настоящият 
регламент може да бъде средство, което да спомогне за прилагането на тези 
споразумения.

Поради тази причина докладчикът разширява определението на Съвета в член 2 за 
"приложимо законодателство" и отново прибавя част от съдържанието от първото 
четене в Парламента.  

Санкции

Докладчикът има твърдото убеждение, че е необходимо да се предоставят насоки на 
държавите-членки относно санкциите с оглед гарантирането на последователността при 
прилагането на регламента. Въпреки че влизането в сила на Договора от Лисабон даде 
на Парламента още по-големи възможности за определяне на конкретни равнища на 
санкции, докладчикът предпочете само повторното въвеждане на основното 
съдържание от първото четене в Парламента по този въпрос.

Освобождаване за рециклирани продукти и пренебрежим риск

Съветът въвежда освобождаване за рециклираните продукти от приложното поле на 
регламента. Докладчикът има чувството, че определението не е много ясно и счита, че 
формулировката би могла да създаде потенциални "вратички" в проекта за регламент.
Следователно това освобождаване се заличава.

Съветът също така въвежда понятието "пренебрежим риск", което в някои случаи би 
дало основание на оператора да не взема мерки по смекчаване на риска. Докладчикът 
счита, че въвеждането на това понятие, без то да е придружено от ясно определение, 
може да доведе до най-различни тълкувания, които биха подкопали ефективността на 
системата за надлежна проверка. Следователно частта, отнасяща се до "пренебрежимия 
риск" се заличава.

Организации за мониторинг и тяхното акредитиране

С цел постигане на хармонизирани стандарти в целия ЕС по отношение на 
организациите за мониторинг на системите за проверка, докладчикът предлага 
решението относно признаването на организациите за мониторинг да се взема на 
равнище ЕС, а не на национално равнище. Централизираното акредитиране и ясните 
критерии, формулирани в регламента, биха позволили уеднаквяването и прозрачността 
при прилагането, както и намаляването на административната сложност за 
организациите, които упражняват дейност в повече от една държава-членка. Поради 
тази причина докладчикът се връща към позицията по този въпрос от първото четене в 
Парламента. 

Делегирани актове

И накрая, докладчикът счита, че е важно да се дадат на Комисията правомощия за 
приемане на делегирани актове наред с другото по отношение на подробности, 
свързани със системите за надлежна проверка, контрол и проверки и етикетиране, както 
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и че в същото време е важно Парламентът да въведе насоки относно целите на такива 
актове. За формулировките на практическите разпоредби, докладчикът предлага 
формулировките, възприети от доклада Brun относно паспортите за домашни любимци. 


