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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Горите осигуряват голямо 
разнообразие от екологични, 
икономически и социални ползи, 
включително горски продукти от дървен 
материал и недървесни горски 
продукти, както и свързани с околната 
среда услуги от основно значение за 
човечеството, тъй като те са дом на по-
голямата част от биологичното 
разнообразие на сушата на Земята. Те 
поддържат функционирането на 
екосистемите, спомагат за опазването на 
климатичната система, осигуряват чист 
въздух и играят жизненоважна роля за 
пречистването на водите и почвите, 
както и за съхраняването на водните 
запаси. Освен това горите осигуряват 
препитание и доходи за около една 
трета от световното население и тяхното 
унищожаване има сериозни последици 
за поминъка на най-уязвимите 
общности, включително коренното 
население и местните общности, които 
са силно зависими от горските 
екосистеми.18Освен това обезлесяването 
и влошаването на състоянието на горите 
намаляват основните въглеродни 
поглътители и увеличават вероятността 
от предаване на нови болести от 
животните на хората.

(1) Горите осигуряват голямо 
разнообразие от екологични, 
икономически и социални ползи, 
включително горски продукти от дървен 
материал и недървесни горски 
продукти, както и свързани с околната 
среда услуги от основно значение за 
човечеството, тъй като те са дом на по-
голямата част (около 80%) от 
биологичното разнообразие на сушата 
на Земята. Те поддържат 
функционирането на екосистемите, 
спомагат за опазването на климатичната 
система, осигуряват чист въздух и 
играят жизненоважна роля за 
пречистването на водите и почвите, 
както и за съхраняването на водните 
запаси. Горите осигуряват заетост и 
стимулират развитието на селските 
райони. Тяхното устойчиво 
управление допринася за доброто им 
състояние и за опазването на 
съдържащото се в тях биологично 
разнообразие. Освен това горите 
въплъщават културни, социални и 
духовни ценности, тъй като 
покриват голяма част от земята, 
традиционно обитавана от 
коренното население, и осигуряват 
препитание и доходи за около една 
трета от световното население и тяхното 
унищожаване има сериозни последици 
за поминъка на най-уязвимите 
общности, включително коренното 
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население и местните общности, които 
са силно зависими от горските 
екосистеми.18 Освен това 
обезлесяването и влошаването на 
състоянието на горите намаляват 
основните въглеродни поглътители и 
увеличават вероятността от предаване 
на нови болести от животните на хората.

_________________ _________________
18 Съобщение на Комисията от 27 юли 
2019 г. „Засилване на действията на ЕС 
за опазване и възстановяване на горите 
в световен мащаб“, 
COM(2019) 352 final.

18 Съобщение на Комисията от 27 юли 
2019 г. „Засилване на действията на ЕС 
за опазване и възстановяване на горите 
в световен мащаб“, 
COM(2019) 352 final.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Обезлесяването и влошаването 
на състоянието на горите настъпват с 
тревожни темпове. Според оценка на 
Организацията на ООН за прехрана и 
земеделие между 1990 г. и 2020 г. в 
целия свят са изчезнали 420 милиона 
хектара гори — около 10 % от 
останалите гори в света и площ, по-
голяма от Европейския съюз19. 
Обезлесяването и влошаването на 
състоянието на горите от своя страна са 
важни фактори за глобалното затопляне 
и загубата на биологично разнообразие 
— двете най-важни екологични 
предизвикателства в днешно време. И 
все пак, всяка година светът продължава 
да губи 10 милиона хектара гори.

(2) Обезлесяването и влошаването 
на състоянието на горите настъпват с 
тревожни темпове. Според оценка на 
Организацията на ООН за прехрана и 
земеделие между 1990 г. и 2020 г. в 
целия свят са изчезнали 420 милиона 
хектара гори — около 10 % от 
останалите гори в света и площ, по-
голяма от Европейския съюз19. 
Обезлесяването и влошаването на 
състоянието на горите от своя страна са 
важни фактори за глобалното затопляне 
и загубата на биологично разнообразие 
— двете най-важни екологични 
предизвикателства в днешно време. И 
все пак, всяка година светът продължава 
да губи 10 милиона хектара гори. Освен 
това горите са силно засегнати от 
изменението на климата и трябва да 
се преодолеят редица 
предизвикателства, за да се осигури 
адаптивност и устойчивост на 
горите през следващите десетилетия.

_________________ _________________
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19 ФАО, Global Forest Resource 
Assessment 2020 („Оценка на световните 
горски ресурси от 2020 г.“), стр. XII, 
https://www.fao.org/documents/card/en/c/c
a9825en.

19 ФАО, Global Forest Resource 
Assessment 2020 („Оценка на световните 
горски ресурси от 2020 г.“), стр. XII, 
https://www.fao.org/documents/card/en/c/c
a9825en.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Влошаването на климата води до 
загуба на биологично разнообразие в 
световен мащаб, а вследствие на 
загубата на биологично разнообразие 
изменението на климата се задълбочава; 
те са неразривно свързани, както 
потвърждават последните проучвания. 
Биологичното разнообразие спомага за 
смекчаване на изменението на климата. 
Насекомите, птиците и бозайниците 
играят ролята на опрашители и 
разпространители на семена и могат да 
спомогнат за по-ефективно пряко или 
косвено съхранение на въглерода. 
Горите също така осигуряват 
непрекъснато допълване на водните 
ресурси и предотвратяване на суши и 
техните вредни последици за местните 
общности, включително коренното 
население. Драстичното ограничаване 
на обезлесяването и на влошаването на 
състоянието на горите, както и 
системното възстановяване на горите и 
други екосистеми е единствената най-
значима природосъобразна възможност 
за смекчаване на изменението на 
климата.

(4) Влошаването на климата води до 
загуба на биологично разнообразие в 
световен мащаб, а вследствие на 
загубата на биологично разнообразие 
изменението на климата се задълбочава; 
те са неразривно свързани, както 
потвърждават последните проучвания. 
Биологичното разнообразие спомага за 
смекчаване на изменението на климата. 
Насекомите, птиците и бозайниците 
играят ролята на опрашители и 
разпространители на семена и могат да 
спомогнат за по-ефективно пряко или 
косвено съхранение на въглерода. 
Горите също така осигуряват 
непрекъснато допълване на водните 
ресурси и предотвратяване на суши и 
техните вредни последици за местните 
общности, включително коренното 
население. Драстичното ограничаване 
на обезлесяването и на влошаването на 
състоянието на горите, както и 
системното възстановяване на горите и 
други екосистеми, наред с 
устойчивата биоикономика, е 
единствената най-значима 
природосъобразна възможност за 
смекчаване на изменението на климата.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 14



PE719.797v04-00 6/33 AD\1255473BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Между 1990 г. и 2008 г. Съюзът е 
внасял и консумирал една трета от 
свързаните с обезлесяване 
селскостопански продукти, с които се 
търгува в световен мащаб. През този 
период на потреблението в Съюза се 
дължат 10 % от свързаното с 
производството на стоки или услуги 
обезлесяване в световен мащаб. 
Въпреки че относителният дял на 
потреблението в ЕС намалява, 
потреблението в ЕС е фактор на 
обезлесяването с прекомерна тежест. 
Поради това Съюзът следва да 
предприеме действия за свеждане до 
минимум на обезлесяването и 
влошаването на състоянието на горите в 
световен мащаб, причинени от 
потреблението на определени стоки и 
продукти, и следователно да се стреми 
да намали своя принос за емисиите на 
парникови газове и загубата на 
биологично разнообразие в световен 
мащаб, както и да насърчава устойчиви 
модели на производство и потребление 
в Съюза и в световен мащаб. За да 
окаже най-голямо въздействие, 
политиката на Съюза следва да е 
насочена към оказване на влияние върху 
световния пазар, а не само върху 
веригите на доставки за Съюза. Във 
връзка с това, партньорствата и 
ефективното международно 
сътрудничество с държавите 
производители и държавите 
потребители са от основно значение.

(14) Между 1990 г. и 2008 г. Съюзът е 
внасял и консумирал една трета от 
свързаните с обезлесяване 
селскостопански продукти, с които се 
търгува в световен мащаб. През този 
период на потреблението в Съюза се 
дължат 10 % от свързаното с 
производството на стоки или услуги 
обезлесяване в световен мащаб. 
Въпреки че относителният дял на 
потреблението в ЕС намалява, 
потреблението в ЕС е фактор на 
обезлесяването с прекомерна тежест. 
Поради това Съюзът следва да 
предприеме действия за свеждане до 
минимум на обезлесяването и 
влошаването на състоянието на горите в 
световен мащаб, причинени от 
потреблението на определени стоки и 
продукти, и следователно да се стреми 
да намали своя принос за емисиите на 
парникови газове и загубата на 
биологично разнообразие в световен 
мащаб, както и да насърчава устойчиви 
модели на производство и потребление 
в Съюза и в световен мащаб, без обаче 
да се създават условия за нелоялна 
конкуренция между предприятия от 
Съюза и предприятия от трети 
държави, особено в секторите на 
селскостопанското производство и 
хранително-вкусовата 
промишленост. За да окаже най-голямо 
въздействие, политиката на Съюза 
следва да е насочена към оказване на 
влияние върху световния пазар, а не 
само върху веригите на доставки за 
Съюза. Във връзка с това, 
партньорствата и ефективното 
международно сътрудничество с 
държавите производители и държавите 
потребители са от основно значение.

Изменение 5

Предложение за регламент
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Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Съюзът е силно зависим от 
вноса на протеини, необходими за 
развитието на неговото селско 
стопанство. Ето защо е желателно 
Комисията да предложи план за 
протеините, даващ възможност да се 
обезпечи независимост на Съюза по 
отношение на протеините, и 
същевременно да гарантира, че 
посоченият план не допринася за 
обезлесяването в световен мащаб.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Като член на Световната 
търговска организация (СТО) Съюзът е 
поел ангажимент да насърчава 
многостранна търговска система в 
рамките на СТО, която е универсална, 
основана на правила, отворена, 
прозрачна, предвидима, приобщаваща, 
недискриминационна и справедлива, 
както и търговска политика, която е 
отворена, устойчива и решителна. 
Поради това приложното поле на 
настоящия регламент ще включва както 
стоките и продуктите, произвеждани в 
Съюза, така и стоките и продуктите, 
внасяни в Съюза.

(18) Като член на Световната 
търговска организация (СТО) Съюзът е 
поел ангажимент да насърчава 
многостранна търговска система в 
рамките на СТО, която е универсална, 
основана на правила, отворена, 
прозрачна, предвидима, приобщаваща, 
недискриминационна и справедлива, 
както и търговска политика, която е 
отворена, устойчива и решителна. 
Поради това приложното поле на 
настоящия регламент ще включва както 
стоките и продуктите, произвеждани в 
Съюза, така и стоките и продуктите, 
внасяни в Съюза. Съответно 
настоящият регламент следва да 
спазва правилата на СТО и мерките, 
предвидени в него, не следва да 
ограничават търговията в по-голяма 
степен, отколкото е необходимо за 
постигането на легитимната му цел.

Изменение 7
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Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Настоящият регламент следва 
също така Съобщението на Комисията 
„Отворена, устойчива и решителна 
търговска политика“38 , в което се 
посочва, че с оглед на новите външни и 
вътрешни предизвикателства, и по-
специално на новия модел за по-
устойчив растеж, определен в 
Европейския зелен пакт и европейската 
цифрова стратегия, ЕС се нуждае от 
нова стратегия за търговската политика 
— такава, която ще подкрепя 
постигането на целите на вътрешната и 
външната политика на ЕС и ще 
способства за увеличаване на 
устойчивостта в съответствие с 
ангажиментите му за цялостно 
изпълнение на целите на ООН за 
устойчиво развитие. Търговската 
политика трябва да играе в пълнота 
своята роля за възстановяването след 
пандемията от COVID-19, за 
екологичната и цифровата 
трансформация на икономиката, както и 
за изграждането на по-гъвкава Европа 
на световната сцена.

(19) Настоящият регламент следва 
също така Съобщението на Комисията 
„Отворена, устойчива и решителна 
търговска политика“38, в което се 
посочва, че с оглед на новите външни и 
вътрешни предизвикателства, и по-
специално на новия модел за по-
устойчив растеж, определен в 
Европейския зелен пакт и европейската 
цифрова стратегия, ЕС се нуждае от 
нова стратегия за търговската политика 
– такава, която ще подкрепя 
постигането на целите на вътрешната и 
външната политика на ЕС, ще 
способства за увеличаване на 
устойчивостта и ще отстоява правата 
на човека в съответствие с 
ангажиментите му за цялостно 
изпълнение на целите на ООН за 
устойчиво развитие. Търговската 
политика трябва да играе в пълнота 
своята роля за възстановяването след 
пандемията от COVID-19, за 
екологичната и цифровата 
трансформация на икономиката, както и 
за изграждането на по-гъвкава Европа 
на световната сцена.

_________________ _________________
38 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
„Преглед на търговската политика — 
отворена, устойчива и решителна 
търговска политика“, 
COM(2021) 66 final, 18 февруари 
2021 т.

38 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
„Преглед на търговската политика — 
отворена, устойчива и решителна 
търговска политика“, 
COM(2021) 66 final, 18 февруари 2021 г.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Комисията следва да продължи 
да работи в партньорство с държавите 
производители и в по-общ план — в 
сътрудничество с международни 
организации и органи и следва да засили 
подкрепата и стимулите си по 
отношение на опазването на горите и 
прехода към несвързано с обезлесяване 
производство, като признава ролята на 
коренното население, подобрява 
управлението и правата на 
земевладение, засилва 
правоприлагането и насърчава 
устойчиво управление на горите, 
устойчиво на изменението на климата 
селско стопанство, устойчиво 
интензифициране и диверсификация, 
агроекология и агролесовъдство. За да 
направи това, тя следва да признае 
ролята на коренното население за 
опазването на горите. Въз основа на 
опита и поуките, извлечени в контекста 
на вече съществуващите инициативи, 
Съюзът и държавите членки следва да 
работят в партньорство с държавите 
производители, по тяхно искане, за да се 
възползват от многобройните 
функционални възможности на горите, 
да подпомага държавите производители 
в прехода към устойчиво управление на 
горите, както и да се справят с 
глобалните предизвикателства, като 
същевременно задоволяват местните 
нужди и обръщат внимание на 
предизвикателствата, пред които са 
изправени дребните земеделски стопани 
в съответствие със съобщението 
„Засилване на действията на ЕС за 
опазване и възстановяване на горите в 
световен мащаб“. Партньорският 
подход следва да помогне на държавите 
производители при опазването, 
възстановяването и използването на 
горите по устойчив начин и 
следователно да допринася за 
постигането на целта на настоящия 

(21) Комисията следва да продължи 
да работи в партньорство с държавите 
производители и в по-общ план – в 
сътрудничество с международни 
организации, местното гражданско 
общество и органи – и следва да засили 
подкрепата и стимулите си по 
отношение на опазването на горите и 
прехода към несвързано с обезлесяване 
производство, като признава ролята на 
коренното население и местните 
общности, подобрява управлението и 
правата на земевладение, засилва 
правоприлагането и насърчава 
устойчиво управление на горите, 
устойчиво на изменението на климата 
селско стопанство, устойчиво 
интензифициране и диверсификация, 
агроекология и агролесовъдство. За да 
направи това, тя следва да признае 
ролята на коренното население и 
местните общности за опазването на 
горите. Въз основа на опита и поуките, 
извлечени в контекста на вече 
съществуващите инициативи, Съюзът и 
държавите членки следва да работят в 
партньорство с държавите 
производители, по тяхно искане, за да се 
възползват от многобройните 
функционални възможности на горите, 
да подпомагат държавите 
производители в прехода към устойчиво 
управление на горите, както и да се 
справят с глобалните 
предизвикателства, като същевременно 
задоволяват местните нужди, обръщат 
внимание на предизвикателствата, пред 
които са изправени дребните 
земеделски стопани, и им оказват 
подкрепа в съответствие със 
съобщението „Засилване на действията 
на ЕС за опазване и възстановяване на 
горите в световен мащаб“. 
Партньорският подход следва да 
помогне на държавите производители 
при опазването, възстановяването и 
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регламент за намаляване на 
обезлесяването и влошаването на 
състоянието на горите.

използването на горите по устойчив 
начин и следователно да допринася за 
постигането на целта на настоящия 
регламент за намаляване на 
обезлесяването и влошаването на 
състоянието на горите. Комисията 
следва да осигури еднакви условия на 
конкуренция и по-добро разбиране на 
веригите на доставки, които не са 
свързани с обезлесяване, за да се 
увеличи прозрачността на тези 
вериги и да се сведе до минимум 
рискът от обезлесяване и деградация 
на горите. 

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Определението за несвързано с 
обезлесяване производство следва да 
бъде достатъчно широко, за да обхване 
както обезлесяването, така и 
влошаването на състоянието на горите, 
то следва да осигури правна яснота и да 
бъде измеримо въз основа на 
количествени, обективни и 
международно признати данни.

(26) Определението за несвързано с 
обезлесяване производство следва да 
бъде достатъчно широко, за да обхване 
както обезлесяването, така и 
влошаването на състоянието на горите, 
то следва да осигури правна яснота и 
предвидимост и да бъде измеримо въз 
основа на количествени, обективни и 
международно признати данни. 
Определенията в настоящия 
регламент следва също да вземат 
предвид пропорционалността на 
изискванията, както и подходящи 
мерки, които да бъдат предприети 
от предприятията в съответствие 
със степента им на отговорност за 
въздействието.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(29) Задълженията по отношение на 
съответните стоки и продукти следва да 
бъдат определени в настоящия 
регламент с цел ефективна борба с 
обезлесяването и влошаването на 
състоянието на горите и насърчаване на 
несвързаните с обезлесяване вериги на 
доставките.

(29) Задълженията по отношение на 
съответните стоки и продукти следва да 
бъдат определени в настоящия 
регламент с цел ефективна борба с 
обезлесяването и влошаването на 
състоянието на горите и насърчаване на 
несвързаните с обезлесяване вериги на 
доставките. Тези задължения следва 
също така да гарантират защитата 
на правата на човека, признати от 
международното право, по-специално 
по силата на договори и други 
инструменти, ратифицирани или 
одобрени от държавата на 
производство, и освен това следва да 
поддържат еднакви условия на 
конкуренция и да са насочени срещу 
всякакви нелоялни условия на 
конкуренция между Съюза и 
дружествата от трети държави, 
които продават продукти на 
вътрешния пазар.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 53 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53а) За да се улесни достъпът на 
операторите, органите на 
държавите членки, заинтересованите 
органи на трети държави и 
съответните заинтересовани страни 
до фактическа, надеждна и 
актуализирана информация относно 
обезлесяването, Комисията следва да 
установи платформа за обмен на 
информация относно обезлесяването, 
която да обхваща горските райони в 
световен мащаб, характеризираща се 
с набор от инструменти, които да 
дават възможност на всички страни 
бързо да преминат към нулево 
обезлесяване по цялата верига на 
доставки. Платформата следва да 
включва тематични карти, карта на 
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земното покритие с визуализация на 
динамични редове от 2015 г. насам и 
набор от класове, позволяващи да се 
определи композицията на 
ландшафта. Платформата следва 
също така да предостави и система 
за предупреждение, свързана с 
ежемесечно наблюдение на 
промяната на горското покритие, и 
набор от анализи и лесни за 
използване и сигурни резултати, 
показващи как веригите на доставки 
са свързани с обезлесяването. 
Платформата следва да е на 
разположение на всички съответни 
заинтересовани страни с цел 
насърчаване на използването на най-
точна и навременна информация, 
извършване на оценка и анализи на 
риска, подобряване на проверките на 
декларациите и сравнителния анализ 
на държавите, като същевременно се 
разработи подход на сътрудничество. 
Платформата следва да използва 
сателитни изображения, 
включително от спътниците 
„Сентинел“ по програма „Коперник“, 
които притежават способността да 
предоставят необходимата 
фактическа, надеждна и 
актуализирана информация, като 
същевременно се гарантира 
стратегическата автономност на 
Съюза при предоставянето на 
данните.

Обосновка

Европейската комисия следва да разработи цифрова платформа, използваща 
сателитни изображения от инструменти за наблюдение на Земята, включително от 
„Коперник“, за да предостави солиден набор от достоверна информация и 
доказателства относно положението с обезлесяването в конкретни региони и да 
помогне на всички участващи страни да приложат схемата по прагматичен и 
небюрократичен начин. Мобилизирането на модерни технологии ще позволи 
безпроблемно и основано на доказателства прилагане на регламента с по-голяма 
ефективност и значително опростяване.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се намали приносът на 
Европейския съюз за емисиите на 
парникови газове и загубата на 
биологично разнообразие в световен 
мащаб.

б) да се намали приносът на 
Европейския съюз за емисиите на 
парникови газове и загубата на 
биологично разнообразие в световен 
мащаб, причинена от обезлесяване.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Настоящият регламент взема 
предвид специфичните особености на 
всяка съответна стока по отношение 
на нейната верига на производство.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „обезлесяване“ означава 
превръщането на гори в земеделски 
земи, независимо дали е породено от 
човека, или не;

(1) „обезлесяване“ означава 
превръщането на гори в друго 
земеползване, което би намалило 
улавянето от земята на въглерод, 
независимо дали е породено от човека, 
или не;

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(6) „влошаване на състоянието на 
горите“ означава операции по 
дърводобив, които не са подходящи и 
причиняват намаляване или загуба на 
биологична или икономическа 
производителност и на сложността на 
горските екосистеми, водещи до 
дълготрайно намаляване на цялостното 
предоставяне на ползи от гората, което 
включва дървен материал, биологично 
разнообразие и други продукти или 
услуги;

(6) „влошаване на състоянието на 
горите“ означава операции по 
управление на горите, които не са 
подходящи и които причиняват 
значително или необратимо 
намаляване или загуба на биологична 
или икономическа производителност и 
на сложността на горските екосистеми, 
водещи до дълготрайно намаляване, за 
период, по-дълъг от един ротационен 
цикъл на горите, когато е 
приложимо, на цялостното 
предоставяне на ползи от горите, което 
включва дървен материал, биологично 
разнообразие и други продукти или 
услуги, и включително когато след 
окончателното изсичане обектът не 
се възстановява чрез подходящо 
засаждане на дървета, засяване или 
естествено възстановяване, или 
комбинация от тях, в съответствие с 
практиките, определени в одобрените 
планове за управление на горите, 
когато е приложимо;

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „операции по устойчив 
дърводобив“ означава дърводобив, 
който се извършва, като се взема 
предвид запазването на качеството на 
почвата и на биологичното 
разнообразие с цел свеждане до 
минимум на отрицателните последици, 
по начин, при който се избягват 
прибирането на пънове и корени, 
влошаването на състоянието на 
първичните гори или превръщането им 
в горски насаждения, както и 
дърводобивът върху уязвими почви; 
свежда се до минимум мащабната гола 
сеч и се осигуряват подходящи прагове 
на местно равнище за добив на мъртва 

(7) „операции по устойчив 
дърводобив“ означава дърводобив, 
който се извършва в контекста на 
устойчиво управление на горите или 
като се взема предвид запазването на 
качеството на почвата и биологичното 
разнообразие с цел свеждане до 
минимум на отрицателните последици, 
по начин, при който се избягват 
прибирането на пънове и корени, 
влошаването на състоянието на 
първичните гори или превръщането им 
в горски насаждения, както и 
дърводобивът върху уязвими почви; 
свежда се до минимум мащабната гола 
сеч и се осигуряват подходящи прагове 
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дървесина и изисквания за използване 
на дърводобивни системи, които 
свеждат до минимум въздействието 
върху качеството на почвата, 
включително уплътняването на почвата, 
и върху характеристиките на 
биологичното разнообразие и 
местообитанията;

на местно равнище за добив на мъртва 
дървесина и изисквания за използване 
на дърводобивни системи, които 
свеждат до минимум въздействието 
върху качеството на почвата, 
включително уплътняването на почвата, 
и върху характеристиките на 
биологичното разнообразие и 
местообитанията;

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) че съответните стоки и продукти, 
включително онези, които са 
използвани за производството на 
съответните продукти или които се 
съдържат в тях, са произведени върху 
земя, която не е била предмет на 
обезлесяване след 31 декември 2020 г., и

a) че съответните стоки и продукти, 
включително онези, които са 
използвани за производството на 
съответните продукти или които се 
съдържат в тях, са произведени върху 
земя, която не е била предмет на 
обезлесяване след 31 декември 2019 г., и

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) че дървеният материал е бил 
добит от гора, без да е било причинено 
влошаване на състоянието на горите 
след 31 декември 2020 г.;

б) че дървеният материал е бил 
добит от гора, без да е било причинено 
влошаване на състоянието на горите 
след 31 декември 2019 г.;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „произведени“ означава 
отгледани, добити, отглеждани, хранени 

(9) „произведени“ означава 
отгледани, добити, отглеждани или 
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или получени на съответния парцел; хранени или получени на съответните 
парцели по време на производствения 
процес или процеса на отглеждане на 
животни;

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да бъдат произведени в 
съответствие с приложимото 
законодателство на държавата на 
производство; както и

б) да бъдат произведени в 
съответствие с приложимото 
законодателство на държавата на 
производство или както е определено в 
член 2, параграф 28 от настоящия 
регламент, и без каквото и да било 
нарушаване на правата на човека по 
веригата на доставки; както и

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Операторите, които са получили 
нова информация, включително относно 
основателна загриженост, че 
съответната стока или продукт, която 
или който вече са пуснали на пазара, не 
отговаря на изискванията на настоящия 
регламент, незабавно информират 
компетентните органи на държавата 
членка, на чийто пазар са пуснали 
съответната стока или продукт. В 
случай на износ от пазара на Съюза 
операторите информират компетентния 
орган на държавата членка, която е 
държавата на производство.

6. Операторите, които са получили 
нова имаща отношение информация, 
включително относно основателна 
загриженост, че съответната стока или 
продукт, която или който вече са 
пуснали на пазара, не отговаря на 
изискванията на настоящия регламент, 
незабавно информират компетентните 
органи на държавата членка, на чийто 
пазар са пуснали съответната стока или 
продукт. В случай на износ от пазара на 
Съюза операторите информират 
компетентния орган на държавата 
членка, която е държавата на 
производство.

Изменение 22
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) референтния номер на 
декларацията или декларациите за 
надлежна проверка, определен от 
посочената в член 31 информационна 
система във връзка със съответните 
стоки или продукти, които са им 
били доставени;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Търговците, които са МСП и 
които са получили нова информация, 
включително относно основателна 
загриженост, че съответната стока или 
продукт, която или който вече са 
предоставили на пазара, не отговаря на 
изискванията на настоящия регламент, 
незабавно информират компетентните 
органи на държавите членки, на чиито 
пазари са предоставили съответната 
стока или продукт.

4. Търговците, които са МСП и 
които са получили нова имаща 
отношение информация, включително 
относно основателна загриженост, че 
съответната стока или продукт, която 
или който вече са предоставили на 
пазара, не отговаря на изискванията на 
настоящия регламент, незабавно 
информират компетентните органи на 
държавите членки, на чиито пазари са 
предоставили съответната стока или 
продукт.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че физическо или юридическо 
лице, установено извън Съюза, пуска на 
пазара на Съюза съответни стоки и 
продукти, първото физическо или 
юридическо лице, което купува или 
придобива такива съответни стоки или 
продукти, се счита за оператор по 

В случай че физическо или юридическо 
лице, установено извън Съюза, пуска на 
пазара на Съюза съответни стоки и 
продукти, които отговарят на 
изискваните условия, първото 
физическо или юридическо лице, което 
купува или придобива такива съответни 



PE719.797v04-00 18/33 AD\1255473BG.docx

BG

смисъла на настоящия регламент. стоки или продукти, се счита за 
оператор по смисъла на настоящия 
регламент.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на настоящия 
регламент надлежната проверка 
включва:

2. За целите на настоящия 
регламент системата за надлежна 
проверка включва:

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите събират 
информация, документи и данни, 
доказващи, че съответните стоки и 
продукти са в съответствие с член 3. За 
тази цел операторът събира, организира 
и съхранява в продължение на 5 години 
следната информация, свързана със 
съответните стоки и продукти, 
подкрепена с доказателства:

1. Операторите събират 
информация, документи и данни, 
доказващи, че съответните стоки и 
продукти са в съответствие с член 3, 
като вземат под внимание тяхната 
съвместимост със и спазването на 
местното законодателство. За тази 
цел операторът събира, организира и 
съхранява в продължение на 5 години 
следната информация, свързана със 
съответните стоки и продукти, 
подкрепена с доказателства:

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) координати на географското 
местоположение, географска ширина и 
дължина за всички парцели, където са 
произведени съответните стоки и 

г) координати на географското 
местоположение, географска ширина и 
дължина за всички парцели, където са 
произведени съответните стоки и 
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продукти, както и дата или период на 
производство;

продукти, както и дата или период на 
производство; по отношение на едрия 
рогат добитък операторите събират 
цялата необходима информация, 
свързваща актуалната информация за 
идентифициране и проследяване;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) достатъчна и проверима 
информация, сочеща, че съответните 
стоки и продукти не са свързани с 
обезлесяване;

ж) достатъчна и проверима 
информация, сочеща, че съответните 
стоки и продукти не са свързани с 
обезлесяване, включително 
информация, предоставена от 
платформата, създадена съгласно 
член 18а;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) достатъчна и проверима 
информация, сочеща, че 
производството е осъществено при 
спазване на приложимото 
законодателство на държавата на 
производство, включително всяка 
договореност за предоставяне на право 
на ползване на съответния район за 
целите на производството на 
съответната стока.

з) достатъчна и проверима 
информация по цялата верига на 
доставки, гарантираща, че 
производството е осъществено при 
спазване на приложимото 
законодателство на държавата на 
производство, включително всяка 
договореност за предоставяне на право 
на ползване на съответния район за 
целите на производството на 
съответната стока.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Информацията, посочена в 
параграф 1, не засяга 
законодателството относно 
поверителността и професионалната 
тайна.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разпространение на обезлесяване 
или на влошаване на състоянието на 
горите в държавата, региона и района на 
производство на съответната стока или 
продукт;

в) разпространение на обезлесяване 
или на влошаване на състоянието на 
горите в държавата, региона и района на 
производство на съответната стока или 
продукт, като се взема предвид 
информацията, предоставена от 
платформата, създадена по член 18а;

Обосновка

Някои единици стоки/продукти може да не са пряко свързани с определено 
местоположение. Би било по-осъществимо, ако веригите на доставки съдържат 
информация за произхода.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) сложността на съответната 
верига на доставките, и по-специално 
трудността стоките и/или продуктите да 
бъдат свързани с парцела, в който са 
произведени;

е) сложността на съответната 
верига на доставките, и по-специално 
трудността веригата на доставки на 
стоките и/или продуктите да бъде 
свързана с парцела, в който са 
произведени;

Обосновка

Доказателство чрез системата за надлежна проверка, че материалът за продукта 
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или стоката, който е влязъл в производствената верига, не е причинил обезлесяване 
съгласно изискванията на законодателството в областта на конкуренцията, което 
показва, че точните координати за географското местоположение на парцела могат 
да бъдат известни само на първия оператор във веригата.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поддържане на системи за надлежна 
проверка и водене на регистри

Разработване, поддържане и водене на 
регистри на системата за надлежна 
проверка

Обосновка

Изменението има за цел да постави по-силен акцент върху това изискване, на което 
операторите трябва да отговарят и без което могат да бъдат санкционирани.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 11– параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на извършването на 
надлежна проверка в съответствие с 
член 8 операторите създават и 
актуализират система за надлежна 
проверка, за да се гарантира, че могат да 
осигурят спазването на изискванията, 
установени в член 3, букви а) и б). 
Системата за надлежна проверка се 
подлага на преглед най-малко веднъж 
годишно и при необходимост се 
адаптира с оглед на новите 
тенденции, които може да дадат 
отражение върху извършването на 
надлежна проверка. Операторите 
водят регистри на актуализациите в 
системата(ите) за надлежна 
проверка в продължение на 5 години.

1. За целите на извършването на 
надлежна проверка в съответствие с 
член 8 операторите създават и 
актуализират система за надлежна 
проверка, за да се гарантира, че могат да 
осигурят спазването на изискванията, 
установени в член 3, букви а) и б). 
Внедряването на тази система се 
извършва при прилагане на принципа 
„Мисли първо за малките“ и не налага 
прекалено тежки административни 
и финансови ограничения на МСП и 
много малките предприятия (ММП). 
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Обосновка

Заличеният текст е включен в „Поддържане и водене на регистри“.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Системата за надлежна 
проверка се подлага на преглед най-
малко веднъж годишно и при 
необходимост се адаптира с оглед на 
новите тенденции, които може да 
дадат отражение върху 
извършването на надлежна проверка. 
Операторите водят регистри на 
актуализациите в системата(ите) за 
надлежна проверка в продължение на 
пет години.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 12– параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако обаче операторът получи 
информация, която показва наличие на 
риск съответните стоки и продукти да 
не отговарят на изискванията на 
настоящия регламент, или такава му 
стане известна, всички задължения по 
членове 9 и 10 трябва да бъдат 
изпълнени.

2. Ако обаче операторът получи 
имаща отношение информация, която 
показва наличие на риск съответните 
стоки и продукти да не отговарят на 
изискванията на настоящия регламент, 
или такава му стане известна, всички 
задължения по членове 9 и 10 трябва да 
бъдат изпълнени.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение
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9. Всяка държава членка гарантира, 
че проверките, извършвани от нейните 
компетентни органи през съответната 
година, обхващат най-малко 5 % от 
операторите, които пускат или 
предоставят на пазара на Съюза или 
изнасят от него на своя пазар всяка от 
съответните стоки, както и 5 % от 
количеството на всяка съответна стока, 
пусната или предоставена на техния 
пазар или изнесена от него.

9. Всяка държава членка гарантира, 
че проверките, извършвани от нейните 
компетентни органи съгласно 
основания на риска подход през 
съответната година, обхващат както 
операторите, които пускат или 
предоставят на пазара на Съюза или 
изнасят от него на своя пазар всяка от 
съответните стоки, така и количеството 
на всяка съответна стока, пусната или 
предоставена на техния пазар или 
изнесена от него. 

Обосновка

Наличието на негъвкаво минимално равнище на проверки подкопава основания на 
риска подход и съответно ефективността на прилагането. Това също така позволява 
на компетентните органи в държавите членки да се съсредоточат върху продукти и 
оператори с най-висок риск.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) проверки на място, в т.ч. одити 
на място, включително, когато е 
целесъобразно, в трети държави чрез 
сътрудничество с административните 
органи на трети държави.

з) проверки на място, в т.ч. одити 
на място, включително, когато е 
целесъобразно, в трети държави чрез 
сътрудничество с административните 
органи на трети държави; тези 
проверки на място се извършват без 
увеличаване на бюрокрацията и без 
възпрепятстване на различните 
търговски споразумения.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а
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Технологични инструменти за 
събиране на информация

Комисията създава платформа, 
използваща сателитни изображения, 
включително спътниците 
„Сентинел“ по програма „Коперник“, 
която обхваща горски площи по целия 
свят и включва инструменти, които 
дават възможност на всички страни 
бързо да преминат към несвързани с 
обезлесяване вериги на доставки. 
Платформата предоставя:
a) тематични карти, 
включително карта на земното 
покритие с визуализация на 
динамични редове от 2015 г. насам, и 
набор от класове, позволяващи да се 
оцени композицията на ландшафта;
б) система за предупреждение, 
основаваща се на месечен мониторинг 
на промяната на горското покритие;
в) набор от анализи и лесни за 
използване и сигурни резултати, 
показващи как веригите на доставки 
са свързани с обезлесяването.
Платформата се предоставя на 
органите на държавите членки, 
заинтересованите органи на трети 
държави, операторите и търговците, 
за да се насърчи използването на най-
точна и навременна информация и да 
се разработи подход на 
сътрудничество с всички 
заинтересовани страни.

Обосновка

Европейската комисия следва да разработи цифрова платформа, използваща 
сателитни изображения от инструменти за наблюдение на Земята, включително от 
„Коперник“, за да предостави солиден набор от достоверна информация и 
доказателства относно положението с обезлесяването в конкретни региони и да 
помогне на всички участващи страни да приложат схемата по прагматичен и 
небюрократичен начин. Мобилизирането на модерни технологии ще позволи 
безпроблемно и основано на факти прилагане на регламента с по-голяма ефективност 
и значително опростяване.
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Изменение 40

Предложение за регламент
Член 20 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Засилен контрол Повишен контрол в зависимост от 
риска

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 23, когато 
компетентните органи установят, че 
даден оператор или търговец не е 
изпълнил задълженията си по 
настоящия регламент или че съответна 
стока или продукт не отговаря на 
изискванията на настоящия регламент, 
те незабавно изискват от съответния 
оператор или търговец да предприеме 
подходящи и пропорционални 
коригиращи действия за прекратяване 
на несъответствието.

1. Без да се засяга член 23, когато 
компетентните органи установят, че 
даден оператор или търговец не е 
изпълнил задълженията си по 
настоящия регламент или че съответна 
стока или продукт не отговаря на 
изискванията на настоящия регламент, 
те незабавно изискват от съответния 
оператор или търговец да предприеме 
подходящи и пропорционални 
коригиращи действия за прекратяване 
на несъответствието, както за 
съответните стоки или продукти, 
така и за всички други със същия 
рисков профил.

Обосновка

Ситуацията, предвидена в този параграф, следва да вземе предвид факта, че въпреки 
извършването на проверки на дадена пратка, обикновено има повече пратки в същото 
положение, дори и те да не са проверени.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1 2. (Не се отнася до българския 
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коригиращите действия, които се 
изисква да бъдат предприети от 
оператора или търговеца, включват най-
малко една от следните мерки:

текст.)

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) унищожаване на съответната 
стока или продукт или даряването ѝ за 
благотворителни цели или цели от 
обществен интерес.

г) даряване на съответната стока 
или продукт за благотворителни цели 
или цели от обществен интерес или 
унищожаването ѝ.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) разглеждане на всички 
недостатъци в системата за 
надлежна проверка, които може да са 
довели до несъответствие, с цел 
предотвратяване на повторната му 
поява.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
създава тристепенна система за оценка 
на държави или части от тях. Освен ако 
в съответствие с настоящия член е 
установено, че държавите представляват 
нисък или висок риск, се приема, че те 
представляват стандартен риск. 
Комисията може да определи държави 

1. С настоящия регламент се 
създава тристепенна система за оценка 
на държави или части от тях. Освен ако 
в съответствие с настоящия член е 
установено, че държавите представляват 
нисък или висок риск, се приема, че те 
представляват стандартен риск. 
Комисията може да определи въз основа 
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или части от тях, които представляват 
нисък или висок риск за производство 
на съответни стоки и продукти, които не 
отговарят на изискванията на член 3, 
буква а). Списъкът на държавите или 
частите от тях, които представляват 
нисък или висок риск, се публикува 
посредством акт(ове) за изпълнение, 
който или които се приема(т) в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 34, 
параграф 2. Този списък се актуализира 
при необходимост с оглед на нови 
доказателства.

на обективни и проверими критерии 
държави или части от тях, които 
представляват нисък или висок риск за 
производство на съответни стоки и 
продукти, които не отговарят на 
изискванията на член 3, буква а). 
Списъкът на държавите или частите от 
тях, които представляват нисък или 
висок риск, се публикува посредством 
акт(ове) за изпълнение, който или които 
се приема(т) в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 34, параграф 2. Този списък се 
актуализира при необходимост с оглед 
на нови доказателства.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) темп на обезлесяване и 
влошаване на състоянието на горите;

a) темп на обезлесяване и 
влошаване на състоянието на горите, 
по-специално с помощта на 
информацията, предоставена от 
платформата, създадена по член 18а;

Обосновка

С цел по-голяма ефикасност оценката на държавите следва да вземе предвид 
достоверната и актуална информация, предоставена от платформата, създадена по 
член 18а.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията поема ангажимент за 
развиване на партньорства и 
сътрудничество за съвместно справяне с 
обезлесяването и влошаването на 
състоянието на горите с държавите 

1. Комисията поема ангажимент за 
развиване на партньорства и 
сътрудничество за съвместно справяне с 
обезлесяването и влошаването на 
състоянието на горите с държавите 
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производители, обхванати от настоящия 
регламент. Тези партньорства и 
механизми за сътрудничество ще се 
съсредоточат върху опазването, 
възстановяването и устойчивото 
използване на горите, борбата с 
обезлесяването, с влошаването на 
състоянието на горите и прехода към 
устойчиви методи за производство, 
потребление, преработка и търговия със 
стоки. Партньорствата и механизмите за 
сътрудничество могат да включват 
структурирани диалози, програми и 
действия за подкрепа, административни 
договорености и разпоредби в 
съществуващи споразумения или 
споразумения, които дават възможност 
на държавите производители да 
преминат към селскостопанско 
производство, което улеснява 
съответствието на съответните стоки и 
продукти с изискванията на настоящия 
регламент. Тези споразумения и тяхното 
ефективно прилагане ще бъдат взети 
предвид като част от сравнителния 
анализ съгласно член 27 от настоящия 
регламент.

производители, обхванати от настоящия 
регламент, както и със страните, 
ангажирани с процеси по 
споразумения за доброволно 
партньорство (СДП) за FLEGT. Тези 
партньорства и механизми за 
сътрудничество се подкрепят от 
подходящи ресурси и се 
съсредоточават върху опазването, 
възстановяването и устойчивото 
използване на горите, борбата с 
обезлесяването, с влошаването на 
състоянието на горите, защитата на 
правата на човека и прехода към 
устойчиви методи за производство, 
потребление, преработка и търговия със 
стоки, добро управление, както и 
защита на живота и поминъка на 
зависими от горите общности, 
включително коренното население, 
местните общности, други 
притежатели на обичайни права на 
владение и дребни земеделски 
стопани. Партньорствата и 
механизмите за сътрудничество могат 
да включват структурирани диалози, 
програми и действия за подкрепа, 
административни договорености и 
разпоредби в съществуващи 
споразумения или споразумения, които 
дават възможност на държавите 
производители да преминат към 
селскостопанско производство, което 
улеснява съответствието на съответните 
стоки и продукти с изискванията на 
настоящия регламент. 
Партньорствата също така могат да 
включват механизми за обмен на 
цялата информация, която 
гарантира спазването на този 
регламент, със страната, 
осъществяваща търсенето. Тези 
споразумения и тяхното ефективно 
прилагане ще бъдат взети предвид като 
част от сравнителния анализ съгласно 
член 27 от настоящия регламент.
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Изменение 48

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Физическите или юридическите 
лица имат право да изразят основателна 
загриженост пред компетентните 
органи, когато въз основа на обективни 
обстоятелства преценят, че един или 
повече оператори или търговци не 
спазват разпоредбите на настоящия 
регламент.

1. Физическите или юридическите 
лица имат право да изразят основателна 
загриженост заедно със съответните 
подкрепящи документи пред 
компетентните органи, когато въз 
основа на обективни обстоятелства 
преценят, че един или повече оператори 
или търговци не спазват разпоредбите 
на настоящия регламент.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи оценяват 
надлежно и безпристрастно 
основателната загриженост и 
предприемат необходимите стъпки, 
включително проверки и изслушвания 
на операторите и търговците, с оглед 
откриване на потенциални нарушения 
на разпоредбите на настоящия 
регламент и, когато е целесъобразно, 
временни мерки съгласно член 21, за да 
се предотвратят пускането на пазара на 
Съюза и износът от него на съответни 
стоки и продукти, които са предмет на 
разследване.

2. Компетентните органи оценяват 
надлежно и безпристрастно 
основателната загриженост, като 
използват съответните подкрепящи 
документи, и предприемат 
необходимите стъпки, включително 
проверки и изслушвания на операторите 
и търговците, с оглед откриване на 
потенциални нарушения на 
разпоредбите на настоящия регламент и, 
когато е целесъобразно, временни мерки 
съгласно член 21, за да се предотвратят 
пускането на пазара на Съюза и износът 
от него на съответни стоки и продукти, 
които са предмет на разследване.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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2а. Компетентните органи дават 
приоритет на основателна 
загриженост по отношение на 
неспазването на член 3, буква б), 
когато тя се основава на съдебни 
решения или текущи правни жалби, 
инициирани в държавата на произход 
от местни общности, 
неправителствени организации или 
всяка друга съответна 
заинтересована страна.

Обосновка

Би било интересно да се насърчи и улесни по-специално този вид жалби, така че 
съответните местни органи, НПО и местни заинтересовани страни да могат 
действително да ги съобщават на компетентните органи на държавите членки – 
директно или за предпочитане чрез Комисията.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният орган информира 
колкото се може по-скоро и в 
съответствие с националното 
законодателство физическите или 
юридическите лица, посочени в 
параграф 1, представили забележките 
си на органа, за решението си да приеме 
или отхвърли искането за действие, като 
посочва причините за това.

3. Компетентният орган информира 
колкото се може по-скоро и в 
съответствие с националното 
законодателство физическите или 
юридическите лица, посочени в 
параграф 1, представили 
основателната си загриженост на 
органа, за решението си да приеме или 
отхвърли искането за действие, като 
посочва причините за това.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Системата за основателна 
загриженост не причинява 
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прекомерна административна 
тежест за компетентния орган.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. По отношение на соята 
Комисията публикува стратегия за 
това как да бъде предотвратено 
навлизане на пазара на Съюза на 
произведена в резултат на 
обезлесяване соя, като същевременно 
се свежда до минимум нарушаването 
на снабдяването с фуражи за 
животни в Съюза. В тази стратегия 
се очертават варианти за поетапно 
въвеждане на надлежна проверка за 
соята, включително преходен период.
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