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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация  

 *** Процедура на одобрение  

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

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 предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета за установяването на схема 

на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност 

(COM(2013)0015 – C7-0021/2013 – 2013/0010(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 

(COM(2013)0015), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за 

функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 

(C7-0021/2013), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид член 55 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището 

на комисията по развитие (A7-0429/2013), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 

съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) С цел да се осигурят еднакви 

условия за прилагането на настоящия 

регламент, на Комисията следва да се 

предоставят изпълнителни правомощия 

да оценява и одобрява съществуващите 

схеми, които гарантират законността и 

надеждното проследяване на дървените 

(4) С цел да се осигурят еднакви 

условия за прилагането на настоящия 

регламент, на Комисията следва да се 

предоставят изпълнителни правомощия 

да оценява и одобрява съществуващите 

схеми, които гарантират законността и 

надеждното проследяване на дървените 
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материали, изнесени от страни 

партньори, с оглед да послужат като 

основа на разрешително за FLEGT. Тези 

правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с член 5 от 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 г. 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 Комисията5. 

материали, изнесени от страни 

партньори, с оглед да послужат като 

основа на разрешително за FLEGT. Тези 

правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 г. 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 Комисията5. 

_____________ ______________ 

5 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13. 5 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 2173/2005  

Член 11a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 4, параграф 3 и член 5, 

параграф 9, както и в член 10, параграфи 

1, 2 и 3, се предоставя за неопределен 

срок от датата на влизане в сила на 

настоящия регламент. 

2. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 4, параграф 3 и член 5, 

параграф 9, както и в член 10, параграфи 

1, 2 и 3, се предоставя за срок от пет 

години, считано от ...+. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането 

на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 _____________ 

 + ОВ: Моля, нанесете датата на 

влизане в сила на настоящия 
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регламент. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 2173/2005  

Член 11a – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4, 

параграф 3 и член 5, параграф 9, както и 

член 10, параграфи 1, 2 и 3, влиза в сила 

само ако Европейският парламент или 

Съветът не са повдигнали възражение в 

срок от 2 месеца, след като са получили 

нотификация за него, или ако преди 

изтичането на този срок Европейският 

парламент и Съветът са уведомили 

Комисията, че няма да повдигат 

възражения. Този срок се удължава с 2 

месеца по инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета. 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4, 

параграф 3 и член 5, параграф 9, както и 

член 10, параграфи 1, 2 и 3, влиза в сила 

само ако Европейският парламент или 

Съветът не са повдигнали възражение в 

срок от 2 месеца, след като са получили 

нотификация за него, или ако преди 

изтичането на този срок Европейският 

парламент и Съветът са уведомили 

Комисията, че няма да повдигат 

възражения. Този срок се удължава с 

четири месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета установява схема на разрешителни за 

„прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията“ 

(FLEGT). Тази схема има за цел решаване на проблема с незаконната сеч и свързаната с 

нея търговия. Тя се прилага за някои продукти от дървен материал с произход от 

„държави партньори“, което означава държави, които са сключили споразумения за 

доброволно партньорство (СДП) с ЕС. В рамките на тези параметри тя предвижда, че 

само продукти от дървен материал, които са били законно произведени в съответствие 

с националното законодателство на тези държави партньори, могат да бъдат внасяни в 

ЕС. Без разрешително за внос FLEGT, вносът на определени продукти от дървен 

материал от държавите партньори е забранен. Шест държави развиват системите, 

договорени в рамките на СДП (Камерун, Централноафриканската република, Гана, 

Индонезия, Либерия и Република Конго), а други шест понастоящем водят преговори 

за сключване на подобни споразумения с ЕС. 

Предложението, прието от Комисията, не цели промяна на съществените 

характеристики на схемата на разрешителни FLEGT, то има за цел да съгласува 

свързаните с комитологията разпоредби на Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета с 

новия режим на делегираните актове и актовете за изпълнение, предвиден в Договора 

от Лисабон. Предложеният регламент за изменение дава на Комисията правомощия да 

приема както актове за изпълнение, така и делегирани актове. 

Предложението предоставя на Комисията правомощието да приема актове за 

изпълнение, за да извършва оценка на съществуващите схеми, които гарантират 

законността и надеждното проследяване на продукти от дървен материал, изнесени от 

държави партньори, и да ги одобрява, така че те да могат да служат за основа за 

разрешително FLEGT. Понастоящем тези схеми се оценяват и одобряват от комитет по 

комитология в съответствие с процедурата по регулиране. Към съображението от 

предложението на Комисията, което се отнася до изпълнителните правомощия, трябва 

да се направят изменения в две отношения. На първо място, трябва да се уточни, че 

определени изпълнителни правомощия следва да бъдат предоставени на Комисията с 

цел да се осигурят еднакви условия за приемането на някои мерки за изпълнение на 

Регламента за FLEGT, а не за прилагането на регламента като цяло. На второ място, 

трябва да се поясни, че изпълнителните правомощия следва да бъдат упражнявани в 

съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 в неговата цялост, а не в съответствие само 

с член 5 от този регламент. 

Предложението предоставя на Комисията правомощията да приема делегирани актове 

по отношение на преразглеждането на освобождаването на изделията от дървен 

материал от видовете, изброени в 3 приложения към Регламент № 338/97 на Съвета 

относно защитата на видовете от дивата флора и фауна, приемането на правила за 

прилагането на член 5 от Регламента за FLEGT, което урежда практическото 

функциониране на схемата на разрешителни за внос, и измененията към приложения I, 

II и III към Регламента за FLEGT, които изброяват държавите и продуктите, обхванати 

от схемата на разрешителни. 

Новият член относно упражняването на делегирането, предложен от Комисията, налага 
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две изменения, така че да се отрази резултатът от тристранната процедура на преговори 

по досиетата „Омнибус“ I и II1, които имат за цел привеждане на голям обем 

законодателство в областта на общата търговска политика в съответствие с членове 290 

и 291 от ДФЕС. Първото изменение има за цел да се гарантира, че продължителността 

на делегирането на правомощия на Комисията не е неопределена, а е ограничена до 

срок от пет години, който може да бъде удължен мълчаливо със срок със същата 

продължителност. Второто изменение има за цел да определи срока, с който 

Парламентът разполага за представяне на възражения срещу делегиран акт, на два 

месеца, но с възможност за последващо удължаване с четири, вместо с два месеца. С 

други думи, то има за цел удължаване на срока за контрол от страна на Европейския 

парламент от четири месеца (2 + 2) на шест месеца (2 + 4). Това е обосновано от факта, 

че трите области, в които ще бъде предоставено делегирането, включват елементи на 

политическа свобода на действие. 

                                                 
1 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, 

свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки 

(COD 2011/0039) (Trade Omnibus I) и Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 

за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на 

предоставянето на делегирани правомощия за приемането на някои мерки (COD 2011/0153) (Trade 

Omnibus II) 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ 

на вниманието на комисията по международна търговия 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета за установяването на схема на 

разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност 

(COM(2013)0015 – C7-0021/2013 – 2013/0010(COD)) 

Докладчик по становище: Мишел Стрифлер 

 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

Предложението на Комисията COM(2013)15 цели да приведе в съответствие свързаните 

с комитологията разпоредби на Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета с новите 

правила относно делегираните актове и актовете за изпълнение, които са установени в 

членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 

Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета установява схема на разрешителни FLEGT 

(прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията) с 

цел решаване на проблема с незаконната сеч и свързаната с нея търговия. Съгласно 

FLEGT страните партньори поемат задължението да гарантират чрез проверки и 

контрол, че изделията от дървен материал са произведени от местен дървен материал, 

който е бил законно добит, или от дървен материал, който е бил законно внесен в 

страната партньор. Съгласно Регламент (ЕС) № 995/2010 относно дървения материал, 

който влезе в сила на 3 март 2013 г., пускането на незаконно добит дървен материал на 

пазара на ЕС представлява нарушение. Ако бъде ефективно прилаган, Регламентът 

относно дървения материал ще бъде стимул за страните да договарят споразумения за 

доброволно партньорство (СДП) с ЕС. В противен случай интересът към СДП може 

действително да намалее. Има сериозни опасения, че прилагането на СДП в много 

страни на практика е спряло. ЕС трябва да вземе предвид новите тенденции, като 

например нарастващото търсене на стоки с висока рентабилност, и да гарантира, че 

СДП продължават да бъдат ефективно средство за насърчаване на управлението на 

горите. 

До момента са финализирани шест СДП (с Камерун, Централноафриканската 

република, Гана, Индонезия, Либерия и Република Конго), като четири от тях са 

ратифицирани (с Централноафриканската република, Камерун, Гана и Република 
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Конго). Официалните преговори с Демократична република Конго, Габон, Хондурас, 

Кот д’Ивоар, Малайзия, Виетнам и Гвиана са в ход и се очаква да започнат скоро в 

Лаос. Други страни, които проявяват интерес, са Боливия, Бирма/Мианмар, Камбоджа, 

Колумбия, Еквадор, Гватемала, Мадагаскар, Парагвай, Сиера Леоне и Тайланд. 

Предложението на Комисията не цели да измени схемата FLEGT по същество, а да 

приведе в съответствие свързаните с комитологията разпоредби с ДФЕС. То дава на 

Комисията правомощия да приема както актове за изпълнение, така и делегирани 

актове. 

Според предложението Комисията може да приема актове за изпълнение в 

съответствие с процедурата по разглеждане, за да оценява съществуващите схеми, 

които гарантират законността и надеждното проследяване на дървените материали, 

изнесени от страни партньори. Понастоящем тези схеми се оценяват и одобряват от 

комитет по комитология в съответствие с процедурата по регулиране. 

Според предложението Комисията може да приема делегирани актове, за да изменя 

списъка на страните партньори и техните определени издаващи разрешителни органи, 

който се съдържа в приложение I, както и списъците на дървените материали, които са 

посочени в приложения II и III. 

Новият член 11а относно упражняването на делегирането, предложен от Комисията, 

налага две изменения. 

Първото изменение има за цел да се гарантира, че продължителността на делегирането 

на правомощия на Комисията не е неопределена, а е ограничена до срока от пет години, 

който може да бъде удължен мълчаливо със срок със същата продължителност. 

Второто изменение има за цел да удължи с два месеца срока, с който Европейският 

парламент разполага за представяне на възражения срещу проект на делегиран акт, така 

че срокът за контрол от страна на Европейския парламент се равнява на шест месеца (2 

+ 4) вместо на четири месеца (2 + 2). Това е обосновано от факта, че трите области, в 

които ще бъде предоставено делегирането, включват елементи на политическа свобода 

на действие. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да 

включи в доклада си следните изменения: 
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Изменение  1 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 2173/2005  

Член 11a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 4, параграф 3 и член 5, 

параграф 9, както и в член 10, параграфи 

1, 2 и 3, се предоставя за неопределен 

срок от датата на влизане в сила на 

настоящия регламент. 

2. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 4, параграф 3 и член 5, 

параграф 9, както и в член 10, параграфи 

1, 2 и 3, се предоставя за срок от пет 

години, считано от ...+. Комисията 

изготвя доклад относно делегиранeто 

на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 _____________ 

 + О.В.: Моля въведете датата на 

влизане в сила на настоящия 

регламент. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 2173/2005  

Член 11a – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4, 

параграф 3 и член 5, параграф 9, както и 

член 10, параграфи 1, 2 и 3, влиза в сила 

само ако Европейският парламент или 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4, 

параграф 3 и член 5, параграф 9, както и 

член 10, параграфи 1, 2 и 3, влиза в сила 

само ако Европейският парламент или 
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Съветът не са повдигнали възражение в 

срок от 2 месеца, след като са получили 

нотификация за него, или ако преди 

изтичането на този срок Европейският 

парламент и Съветът са уведомили 

Комисията, че няма да повдигат 

възражения. Този срок се удължава с 2 

месеца по инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета. 

Съветът не са повдигнали възражение в 

срок от два месеца, след като са 

получили нотификация за него, или ако 

преди изтичането на този срок 

Европейският парламент и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

повдигат възражения. Този срок се 

удължава с четири месеца по 

инициатива на Европейския парламент 

или на Съвета. 
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