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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно сключването на 
споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и 
Централноафриканската република относно прилагането на законодателството в 
областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от 
дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT)
(COM(2011)0282 – C7-0000/2012 – 2011/0127(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2011)0282),

– като взе предвид проекта за споразумение за доброволно сътрудничество между 
Европейския съюз и Централноафриканската република относно прилагане на 
законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен 
материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (00000/2011),

– 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 Европейския 
съюз (C7-0000/2012),

– 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 сключване 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 на Съвета, на 
Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки и на 
Централноафриканската република.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Планът за действие на ЕС от 2003 г. за прилагане на законодателството в областта на 
горите, управлението и търговията с дървен материал (FLEGT)1 предвиди установяване 
на доброволни партньорства със страни производители и износители на дървен 
материал, за да се гарантира, че се търгува само със законно добит дървен материал, и 
за да се насърчи устойчивото управление на горите. В процеса на оформяне на 
инициативата за FLEGT ЕС сключи редица споразумения за доброволно партньорство 
(СДП).

Търговското споразумение с Централноафриканската република, подписано на 28 
ноември 2011 г., е четвъртото споразумение за доброволно за партньорство, договорено 
от ЕС с африканска държава, след споразуменията с Гана, Конго и Камерун. В ход са 
преговорите за СДП с две други държави от басейна на река Конго – Демократична 
република Конго и Габон, както и с Малайзия и Виетнам. Преговорите с Индонезия и 
Либерия приключиха през май 2011 г.

Подобно на предишните доброволни споразумения за партньорство (FLEGT), 
споразумението с Централноафриканската република предвижда инструмент за 
справяне с незаконната сеч, за подобряване на регулирането, управлението и 
правоприлагането в сектора на горското стопанство на страната, както и за укрепване 
на пазарните възможности за изделия от дървен материал на Централноафриканската 
република в Европа.

В същото време СДП задължава страната партньор да разработи законодателна рамка и 
системи за проследяване, правна проверка и разрешаване на износа на дървен материал 
и изделия от дървен материал за пазара на ЕС, както и да установи мониторинг и 
независимо одитиране.

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

Доброволното партньорство между ЕС и Централноафриканската република

Гори покриват около 54 000 кв. км или 8,7 % от територията на 
Централноафриканската република. Горският сектор допринася за 4 % от БВП на 
страната и за 40 % от приходите й от износ. 60 % от дървения материал на 
Централноафриканската република се изнася за Европа. Други основни пазари за износ 
са Китай, Северна Америка и Африка (Камерун и Чад)2.

Деградацията на горите в Централноафриканската република се дължи главно на 

                                               
1 COM(2003) 251.
2 http://www.euflegt.efi.int/files/attachments/euflegt/carbriefingnote_english_lores_online.pdf
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неправилното правоприлагане и мониторинг, в резултат на липсата на човешки, 
материални и финансови ресурси, което води до незаконна сеч, бракониерство с дървен 
материал и горски пожари. В същото време Централноафриканската република е една 
от първите страни от басейна на река Конго, която е извършила инвентаризация на 
горите и е насърчила устойчивото управление на горите. Над 3 милиона хектара от 
тропическите гори на Централноафриканската република – в югозападната част на 
страната – са под промишлени концесии, предимно притежавани от европейските 
дружества. Дърводобивните дружества се нуждаят от разрешителни за експлоатация и 
използване на земята, определени от Кодекса на горите на Централноафриканската 
република от 2008 г., като тези са съобразени с плановете за управление на горите.

СДП продължа да се разраства и да поема регулаторната работа, извършена на 
национално равнище. Със споразумението Централноафриканската република се 
обвързва да търгуват в ЕС само с проверени законни изделия от дървен материал. С 
тази цел тя ще създаде системи за проверка на законосъобразността и проследимостта 
по цялата верига за доставки, от стандартите за дърводобив до проверките върху 
пратки за износ, и в крайна сметка на издаването на разрешителни за износ FLEGT. В 
допълнение към няколкото равнища на вътрешна проверка, независим одит редовно ще 
проверява всички аспекти на системата за законосъобразност на 
Централноафриканската република. В същото време ЕС ще гарантира благоприятен 
достъп до пазарите си за всички изделия от дървен материал от 
Централноафриканската република.

Споразумението обхваща всички изделия от дървен материал, предназначени за износ, 
включително дървени стърготини за гориво, трупи, нарязана дървесина, фурнирни и 
дървени мебели. Системата на Централноафриканската република за удостоверяване на 
законността на дървения материал и изделията от дървен материал се прилага за целия 
износ, а не само за износа, предназначен за Европейския съюз. Освен това тя ще 
обхваща дървен материал, който е внесен от трети страни за преработка в 
Централноафриканската република с цел износ. Въпреки това дървеният материал и 
изделията от дървен материал, предназначени за вътрешния пазар, са изключени от 
споразумението. Също така са изключени дървеният материал и изделията от дървен 
материал от обществените гори и придобитите такива от дърводобив за занаятчийски 
нужди. Кодексът на горите от 2008 г. предвижда обаче издаване на разрешителни за 
последните продукти, които следователно биха могли да се изнасят на европейския 
пазар в бъдеще.

Определенията за законност във връзка с дървения материал и изделията от дървен 
материал на Централноафриканската република бяха разработени в процес с участието 
на множество заинтересовани страни, включително частния сектор, гражданското 
общество и представителите на правителството. Различните заинтересовани от горите 
страни, участващи в преговорите по споразумението, ще продължават да допринасят за 
фазите по прилагане и мониторинг чрез национален комитет на заинтересованите 
страни.

Платформа за управление на горите, съставена от неправителствени организации и 
гражданското общество, ще следи за дейностите по прилагане на СДП и ще докладва 
своите забележки на Съвместния комитет за прилагане на споразумението между ЕС и 
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Централноафриканската република, с цел надзор върху пълния обхват на 
споразумението. За да се гарантира участието на гражданското общество, СДП 
предвижда изграждане на капацитет и обучение по независим мониторинг.

Тропическите гори на Централноафриканската република осигуряват дом на много 
общности от коренното население, които зависят от използването на горските ресурси. 
Въпреки че рамката на законосъобразността на СДП за дървения материал на 
Централноафриканската република обхваща правата на коренното население, все още е 
налице необходимост от разглеждане и изясняване на правата им във връзка със земята 
и собствеността върху земята, чрез законодателни реформи на национално равнище. 
Въпреки че процесът по СДП даде възможност за диалог и увеличаване на вниманието 
към правата за ползване както от коренното население, така и от местните общности, 
продължаващият законодателен процес трябва да бъде наблюдаван.

Новият Регламент относно дървения материал1, който предстои да влезе в сила през 
март 2013 г., ще забрани продажбата в ЕС на незаконно добит дървен материал и 
изделия от такъв дървен материал и се очаква, заедно със СДП, да ограничи 
незаконната и неустойчива експлоатация на горите, като по този начин се справи с една 
от причините за деградация на горите. Освен това с него се свързва надеждата за 
ускоряване на цялостното прилагане на СДП, което към днешна дата се извършва 
много бавно. В действителност, процесът на ратификация на СДП е завършен само в 
Гана и Камерун.

Заключения

Заедно с установяване на инструмент за партньорство с цел подобряване на 
стандартите за управление, устойчивост и отчетност в сектора на горското стопанство, 
от СДП може да се очаква да даде положителен принос за цялостното развитие и 
растеж в Централноафриканската република, включително чрез гарантиране на 
приходите от износа на дървен материал в ЕС и други международни пазари. В бъдеще 
местната икономика и местните общности в Централноафриканската република следва 
все повече да се възползват от данъчните приходи от промишлената експлоатация на 
горите.

Въпреки че СДП предлага мерки за по-добро управление на горите и споразумението 
срещна широка подкрепа, предизвикателствата са свързани с ефективното прилагане. 
Централноафриканската република се занимава в момента с дейностите по 
прилагането, включително развитието на проверката на законността, новото 
законодателство и институционалната рамка, наред с процеса на ратификация. 
Техническата и финансовата подкрепа на ЕС за прилагането на СДП ще бъде от 
решаващо значение.

Освен това, въпреки че горското стопанство осигурява значителен дял от приходите от 
износ на Централноафриканската република, разглеждането на проверката на 
законността на износа на дървен материал следва да върви успоредно с регулирането на 
вътрешния пазар. Въпреки че докладчикът оценява факта, че процесът по СДП има 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 995/2010
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положително общо влияние върху управлението на горите в страната партньор, той 
щеше да приветства определянето на график за справяне със спазването на закона също 
така на местния пазар.

Очаква се СДП да започне да функционира пълноценно до януари 2014 г., включително 
за издаване на разрешителни за FLEGT. Страните се договориха да оценят през 2013 г. 
готовността на системата и да възложат извършването на независима оценка относно 
функционалността на схемата за разрешителни за FLEGT. Поради доста амбициозния 
график, както и необходимите регулаторни мерки и мерки за изграждане на капацитет, 
които предстоят да бъдат предприети от Централноафриканската република, ще бъде 
необходима внимателна оценка.

Освен това трябва да се отбележи, че СДП не са единственият текущ процес за 
засилване на устойчивостта на горите в страните партньори на ЕС. Следователно 
следва да се обърне внимание, в рамките на прегледа на правната и регулаторна рамка 
на Централноафриканската република, на гарантирането на съгласуваност между 
ангажиментите, поети по FLEGT, и ангажиментите във връзка по-специално с 
процесите за REDD (намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите) .

Макар че препоръчва Парламентът да даде своето одобрение за споразумението, 
докладчикът подчертава, че както правителството на Централноафриканската 
република, така и Европейската комисия ще трябва да отдадат достатъчно внимание на 
ефективното и навременното прилагане на СДП, включително на изграждането на 
капацитет, участието на местните общности, гаранциите за коренното население, както 
и на повишаването на общата осведоменост относно СДП сред различните 
заинтересовани страни.

Следователно докладчикът отново изразява призива на Парламента1 за редовно 
докладване относно напредъка, както във връзка с прилагането на договорените СДП, 
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 СДП се подкрепя посредством адекватни 
финансови ресурси.

В допълнение докладчикът посочва, че мерките по прилагането на СДП 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 Комисията2. 
По отношение на изменението на приложенията към СДП 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 P7_TA-PROV(2011)0008
2 OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.


