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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0959/2009, внесена от Jens Genzer, с германско гражданство, 
относно въвеждане на законодателство за забрана на вноса на тропическа 
широколистна дървесина с произход от неустойчиви източници

1. Резюме на петицията

Ресурсите от тропически широколистни видове намаляват. За да се спре тази 
тенденция, вносителят на петицията предлага ЕС да внесе законодателни мерки, чрез 
които а) да се забрани вносът на тропическа широколистна дървесина от девствени 
гори, б) да се въведе система за сертифициране за тропическа широколистна дървесина 
от устойчиви горски насаждения и в) да не се използва тропическа широколистна 
дървесина в инфраструктурни проекти, възложени от европейски институции. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Европейската комисия споделя загрижеността на вносителя на петицията относно 
унищожаването на тропически гори и въздействието от обезлесяването върху околната 
среда. Ето защо, през 2008 г. тя одобри съобщение относно справяне с 
предизвикателствата, свързани с обезлесяването и деградацията на горите, за 
разрешаване на проблема с промяната в климата и загубата на биологичното 
разнообразие1, в което изложи виждането си по отношение на този въпрос.

                                               
1 COM(2008)645.
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Причините за обезлесяването са сложни. Изсичането на гори за търговски цели със 
сигурност е една от тях, но най-важната пряка причина са промените в земеползването. 
По този начин, промяната на предназначението на земите за добивния отрасъл, 
селското стопанство и изграждането на инфраструктура, като пътища например, са 
фактори, които играят важна роля. В даден регион или страна може да има разлика в 
значението на един или друг фактор.

Според Комисията, забрана върху вноса в ЕС на тропическа дървесина от девствени 
гори не би била ефективен начин за опазване на тези гори. Аргументите за това са 
представени по-долу.

На първо място, трудно е да се даде точно определение на понятието „девствени гори“, 
тъй като се използва в различен контекст за различни видове гори. Най-общо, означава 
незасегнати от човешка дейност гори, но това е трудно да се докаже. Всъщност, дори в 
горите на Амазонка има археологически доказателства за човешко заселване и 
използване на горите1.

На второ място, макар ЕС да подкрепя разширяването на защитени горски територии, 
обширни територии от природни гори са отделят в развиващите се страни с цел 
дърводобив. По този начин, въпреки че могат да включват значителни територии от 
девствени гори по време на тяхното определяне, след като бъдат изсечени, те вече няма 
да бъдат девствени, въпреки тяхното регенериране. Дори ЕС да закрие своя пазар за 
тези продукти, това би довело до по-голяма относителна икономическа 
привлекателност на алтернативното ползване на тези горски земи, най-вече за 
отглеждане на монокултурни насаждения или животни, въпреки че във всеки случай 
добивният отрасъл би имал превес над устойчивото лесовъдство.

На трето място, една цялостна забрана на вноса на тропическа дървесина от девствени 
гори би била дискриминираща и диспропорционална. Дискриминираща, тъй като 
забраната няма да се отнася за дървесина от девствени гори в умерените или северни 
райони, за някои от които също се твърди, че са застрашени. Диспропорционална, тъй 
като забраната за внос би била недвусмислен инструмент: това би означавало 
например, че не би бил допуснат вносът в ЕС на дървесина от девствени тропически 
гори, които се управляват добре, както например посредством сертифициране от трета 
страна. Ще възникнат трудности при даването на определение не само на „девствени”, 
но и на „тропически“, тъй като видовете тропически гори не спазват географската 
ширина.

Подобни мотиви могат да бъдат изложени срещу предложението за избягване на 
използването на тропическа дървесина във всички строителни проекти, които се 
предприемат от институциите на ЕС, като се отбелязва, че за определени видове 
ползване, като употреба на открито, тропическите гори имат уникални технически 
характеристики.

Европейската комисия и държавите-членки предприеха важни стъпки за оказване на 
влияние върху търсенето от страна на ЕС на всички видове дървесина, по-специално 

                                               
1 Вж. например Heckenberger et al., Science, 19 септември 2003 г.: Том. 301. №. 5640, стр. 1710–1714.



CM\805912BG.doc 3/3 PE439.197v01-00

BG

посредством:

 конкретни политически инициативи в резултат от приетата през 2006 г.
стратегия на ЕС за устойчиво развитие, включваща насоки към фирмите за насърчаване 
на закупуването на устойчиви продукти и повишаване на информираността на 
потребителите за по-информиран избор въз основа на принципа за устойчиво 
потребление;

 цели за екологосъобразни обществени поръчки с редица държави-членки, 
включително Германия, разработване на конкретни политики за дървен материал;

 договаряне на доброволни двустранни споразумения за партньорство със 
страни, произвеждащи дървесина, за да се гарантира, че целият им внос на дървен 
материал за ЕС е законен;

 предложение за регламент на ЕС, който е в процес на обсъждане от Съвета и 
от Европейския парламент и който изисква от всички, които пускат на пазара 
дървесина и дървен материал, да проверяват произхода на дървесината и да 
предприемат стъпки за свеждане до минимум на риска от незаконна дървесина по 
тяхната верига за доставки;  

 разработване на проекти за сътрудничество за укрепване на устойчивото 
развитие на горите, както и за укрепване на капацитета за създаване и управление на 
защитени горски райони в развиващите се страни.

Комисията смята, че конструктивното ангажиране на всички участници по веригата за 
доставки на дървесина има по-голяма вероятност за успех, отколкото една забрана, 
която просто би отклонила дървесината към други не толкова легални пазари. 

Макар Комисията да споделя изразената от вносителя на петицията загриженост и 
предвид факта, че вече е предприела различни конкретни действия, посочени по-горе, 
тя не възнамерява да предложи мерките, изложени в петицията.  


