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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета относно сключване на споразумение за 
доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Либерия за 
прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията 
с продукти от дървен материал, внасяни в Европейския съюз
(11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекторешението на Съвета (11104/2011),

– като взе предвид споразумението за доброволно партньорство между Европейския 
съюз и Република Либерия за прилагане на законодателството в областта на горите, 
управлението и търговията с продукти от дървен материал, внасяни в Европейския 
съюз (11101/2011),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 207, параграфи 3 и 4, и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), 
подточка v), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС 
(C7-0241/2011),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и 
становището на комисията по развитие (A7-0000/2012),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2. призовава Комисията редовно да докладва на Парламента във връзка с напредъка 
относно прилагането на действащите споразумения за доброволно партньорство, 
както и относно воденето на преговори и прилагането на новите споразумения за 
доброволно партньорство;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите 
членки и на Република Либерия.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

През декември 2005 г. Съветът упълномощи Комисията да договори редица 
споразумения за доброволно партньорство със страни производителки и износителки 
на дървен материал, за да насърчи търговията със законно добит дървен материал на 
пазара на ЕС и да подобри управлението на горите в страните партньорки. Тези 
двустранни споразумения са крайъгълен камък от плана за действие на ЕС за прилагане 
на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен 
материал (FLEGT)1 с цел спиране на незаконното изсичане на горите.

Споразуменията за доброволно партньорство обвързват страните партньорки да 
търгуват само с проверен законен дървен материал в ЕС. С цел проверка на законността 
на износа на дървен материал споразуменията установяват рамката, институциите и 
системите за схема за издаване на разрешителни и определят контрола върху веригата 
за доставки, рамка за наблюдение на спазването на законовите разпоредби и 
изискванията за независим одит. Страните партньорки разработват, съгласно 
споразуменията за доброволно партньорство и с подкрепата на ЕС, своите системи за 
проверка на законността на износа си на дървен материал за ЕС.

Комисията започна преговори с Либерия през март 2009 г. Споразумението с Либерия, 
подписано на 27 юли 2011 г., е шестото договорено споразумение след споразуменията 
с Гана, Конго, Камерун, Централноафриканската република и Индонезия. 
Споразуменията с няколко други африкански и азиатски страни са в процес на 
договаряне, а няколко други страни са заявили интереса си за присъединяване към 
процеса на сключване на споразуменията за доброволно партньорство.

Както при предишните споразумения за партньорство FLEGT, за сключването на това 
споразумение се изисква одобрението на Европейския парламент.

Либерия и споразумението за доброволно партньорство FLEGT

Споразумението за доброволно партньорство между ЕС и Либерия има изключително 
конкретен контекст. Почти 45 % от територията на Либерия е покрита с гори и в 
страната се намират над 50 % от останалите тропически гори в Западна Африка2. 
Продължителната гражданска война (1997—2003 г.) засегна значително сектора на 
горското стопанство — приходите от търговията с дървен материал бяха използвани за 
подхранване на конфликта, което доведе до налагането на санкции от Съвета за 
сигурност на ООН върху вноса на дървен материал от Либерия. Санкциите бяха 
отменени през 2006 г. вследствие на усилията на Либерия за реформа на сектора на 
горското стопанство чрез промени в правната рамка и подобряване на прозрачността3.
                                               
1 COM(2003) 251.
2 http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/liberia_vpa-briefingnote_eng.pdf
3 Включително постигането на съответствие, през 2008 г., с Инициативата за прозрачност на добивната 

промишленост, като първата африканска страна и като първата страна, която включва приходите от 
търговия с дървен материал в рамките на нея.
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След закриването на сектора на горското стопанство след края на войната, 
правителствата на президента Ellen Johnson Sirleaf се стремиха да превърнат сектора в 
устойчив и подлежащ на отчетност сектор. Участието в процеса на сключване на 
споразумението за доброволно партньорство е в основата на продължаващите усилия. 
Засегнато от наследството на ерата на дървения материал, свързан с кръвопролитията, 
споразумението за доброволно партньорство и неговата система за издаване на 
разрешителни ще осигури на дървения материал от Либерия уверение за законността и 
ще способства за предоставянето на гаранции за международните пазари. Либерия вече 
разполага с национална система за проследяване на дървения материал1, върху която 
ще надгражда споразумението за доброволно партньорство.

В Либерия по отношение на процеса по сключване на споразумение за доброволно 
партньорство беше възприет многостранен подход с голямо участие и пряко участие и 
на гражданското общество, и на промишлеността, както и — за пръв път, на живеещите 
в горите общности, чиито тревоги и права са разгледани в широка степен от 
споразумението за доброволно партньорство. Докато липсата на организация отслаби 
участието на частния сектор, гражданското общество взе много активно участие в 
преговорите за сключване на споразумение за доброволно партньорство и 
изграждането на системата.

В процеса на сключване на споразумението за доброволно партньорство беше обърнато 
специално внимание на новата система за проверка на законността, независимия одит, 
ролята на гражданското общество в мониторинга на споразумението, както и 
прозрачността и обмена на информация.

Либерия се ангажира да изгради система, която да осигури гаранции, че всички 
продукти от дървен материал, изнасяни от Либерия, са законно произведени. Освен 
това даденото от Либерия определение за законен дървен материал излиза извън 
рамките на минималния обхват на продукти съгласно режима на споразумението за 
доброволно партньорство, от дървени стърготини и трупчета до мебели от дърво, и 
включва аспекти като разпределение на права за добив, права на работниците и 
задължения по отношение на околната среда.

В допълнение към разглеждането на потенциалния риск от „изтичане“ по отношение на 
други международни пазари, различни от пазара на ЕС — включително дървен 
материал, внесен от трети страни, Либерия е взела решение да разшири изискванията за 
законност, с цел те да обхванат продукти от дървен материал, които се продават на 
вътрешния пазар. Това отразява положителното политическо и регулаторно 
въздействие на процеса на сключване на споразумението за доброволно партньорство.

Разработването на системата на Либерия за проверка на законността беше насрочено да 
започне през януари 2012 г. Либерия очаква системата на споразумението за 
доброволно партньорство да започне да функционира пълноценно, включително за 
издаване на разрешителни за FLEGT за износ, до 2014 г. За създаването на система за 
проверка на законността ще са необходими значителни усилия от страна на Либерия 

                                               
1 LiberFor, консорциум на европейски дружества и администрацията за развитие на горското стопанство 

на Либерия
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поради съществената липса на капацитет, както и международна подкрепа.

Що се отнася до прилагането, Съвместният комитет за прилагане на споразумението, 
който трябва да бъде създаден от страните, ще следи за това. Допълнителен национален 
комитет от заинтересовани страни, състоящ се от правителството, промишлеността, 
представители на общностите и гражданското общество, ще извършва мониторинг на 
прилагането на споразумението за доброволно партньорство. Споразумението за 
доброволно партньорство също така въвежда независим одит от трета страна с цел да 
се гарантира, че единствено дървен материал, който е бил законно проверен, се продава 
на вътрешния пазар или се изнася.

Регламент на ЕС относно дървения материал

Наред със споразуменията за доброволно партньорство, планът за действие относно 
FLEGT от 2003 г. предвиждаше и нов регламент на ЕС относно дървения материал1. 
Регламентът относно дървения материал, който предстои да влезе в сила през март 
2013 г., има за цел да улесни законната търговия с продукти от дървен материал и да 
осигури равнопоставени условия на конкуренция за всички пазарни участници.

Той ще забрани продажбата на незаконно добит дървен материал и продукти, 
произведени от такъв материал, в ЕС съгласно правилата на страната на произход. 
Регламентът установява изисквания за надлежна проверка за операторите, които пускат 
дървен материал или свързани с него продукти, на пазара на ЕС. Той ще обхваща 
веригата за доставки на дървен материал от местата за изсичане до европейските 
потребители и по този начин ще има за цел да гарантира достъпа на законно 
произведени продукти до пазарите на ЕС, като същевременно ще спре обезлесяването в 
трети страни.

Приемането на регламента е в отговор на нарастващата осведоменост на потребителите 
относно незаконното изсичане на горите и на търсенето на законно проверени и 
сертифицирани продукти от дървен материал. Освен това като че ли то доведе до 
засилване на интереса във връзка с процеса на сключване на споразумения за 
доброволно партньорство, като по този начин разширява възможностите за 
подобряване на управлението на горите в тези страни с тропически гори, които са 
изразили интерес. Тъй като за дървения материал, обхванат от схемата за FLEGT, от 
страните по споразумението за доброволно партньорство, се счита, че автоматично 
спазва новия регламент, споразумението може да предостави на дървения материал от 
Либерия конкурентно предимство пред непроверения дървен материал.

Макар че процесът следва да подпомогне възвръщането на положението на ЕС като 
основен пазар за дървения материал от Либерия, включително като ЕС се стреми да 
насърчава благоприятен достъп до своя пазар, няма надеждни статистически данни във 
връзка с износа.

Заключения

                                               
1 Регламент (ЕС) № 995/2010
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Подобно на предишните споразумения за доброволно партньорство, във връзка със 
споразумението с Либерия е изразена надежда то да подпомогне подобряването на 
управлението и правоприлагането в сектора на горското стопанство на страната. Освен 
че създава инструмент за партньорство, което да даде възможност на Либерия да спре 
незаконното обезлесяване и деградацията на горите, допринасящи за изменението на 
климата, споразумението за доброволно партньорство следва да подобри пазарните 
възможности за продуктите от дървен материал от Либерия на европейския и на други 
международни пазари. Следователно от него може да се очаква положителен принос и 
за цялостното развитие и растеж на Либерия.

Споразумението за доброволно партньорство между ЕС и Либерия е разработено по 
прозрачен начин с участие, което до момента е най-силно изразено, включващо всички 
ключови заинтересовани страни в сектора на горското стопанство. Различните 
заинтересовани страни ще продължат да участват в прилагането и мониторинга на 
споразумението за доброволно партньорство и по този начин ще допринасят за 
прозрачността, отчетността и доброто управление в сектора.

При все това предизвикателството е свързано с ефективното прилагане и мониторинг. В 
Либерия споразумението е във фазата на прилагане, като все пак напредъкът е бавен. 
От важно значение за Либерия е изграждането на капацитет, за който е необходима 
подкрепа от ЕС и от неговите държави членки.

Що се отнася до издаването на разрешителни, определената през 2014 г. целева дата 
може да се окаже твърде амбициозна за издаването на разрешителни. Преди ЕС да 
може да започне да приема разрешителни за FLEGT е необходима внимателна оценка, 
по отношение на установените в споразумението за доброволно партньорство 
критерии, на схемата на Либерия за издаване на разрешителни.

Освен това организациите на гражданското общество изразиха загриженост относно 
редица разрешителни за частно ползване за добив, които правителството на Либерия 
наскоро е издало, като твърдят, че те нарушават духа на споразумението за доброволно 
партньорство. Във връзка с тези събития ще е необходим мониторинг.

Макар че препоръчва Парламентът да даде своето одобрение за споразумението, 
докладчикът подчертава, че както Либерия, така и Европейската комисия ще трябва да 
отдадат достатъчно внимание на ефективното и навременно правоприлагане на 
споразумението за доброволно партньорство, включително изграждането на капацитет 
и участието на местните общности, в Либерия.

Следователно докладчикът отново изразява призива на Парламента1 за редовно 
докладване относно напредъка, както във връзка с прилагането на договорените 
споразумения за доброволно партньорство, така и във връзка с договарянето и 
прилагането на нови споразумения. Освен това докладчикът призовава Комисията и 
държавите членки да продължат да гарантират, че ефективното прилагане на нарастващ 
брой споразумения за доброволно партньорство се подкрепя посредством адекватни 
финансови ресурси.

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0008
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В допълнение докладчикът посочва, че мерките по прилагането на споразумението за 
доброволно партньорство следва да се приемат в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията1. По отношение на изменението на приложенията 
към споразумението за доброволно партньорство докладчикът подчертава 
необходимостта от евентуално делегиране на правомощия в бъдеще с цел изцяло да 
бъдат взети предвид правомощията на Парламента съгласно режима на делегираните 
актове (член 290 от ДФЕС).

                                               
1 OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.


