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КРАТКА ОБОСНОВКА

Поради нарастващото търсене в световен мащаб, международната търговия с дървен 
материал и изделия от дървен материал бързо нараства. В резултат, в множество страни 
производителки на дървен материал търговията с добит чрез незаконна сеч дървен 
материал представлява много значителен дял от общата търговия с дървен материал.
Подобни действия имат изключително пагубно въздействие върху околната среда, 
обществото и икономиката, особено в развиващите се страни. ЕС трябва да се бори с 
незаконната сеч и да насърчава законния дърводобив.

В Плана за действие на ЕС относно правоприлагането, управлението и търговията в 
областта на горското стопанство (FLEGT) беше предложен пакет от мерки с цел 
подкрепа на международните усилия за решаване на този проблем. ЕС проведе 
преговори със страни производителки на дървен материал за сключване на 
Споразумения за доброволно партньорство (СДП), които налагат на страните правно 
обвързващо задължение да прилагат схема на разрешителни и да регламентират 
търговията с дървения материал и изделията от дървен материал. Европейският съюз 
също продължава да предлага и подкрепя международни инициативи и участва в 
двустранни и многостранни дискусии с трети страни в рамките на форума на ООН за 
горите и Международната организация за тропическа дървесина, както и в двустранни 
разговори с големи държави потребителки на дървен материал като САЩ, Китай, Русия 
и Япония. В рамките на тези международни форуми ЕС трябва да постави акцент върху 
задълженията на операторите и върху необходимостта да се използва всяко налично 
средство, включително най-новите технологии, за откриване, проследяване, 
регистриране и борба с незаконната сеч, както и за насърчаване на законния 
дърводобив.

С настоящия регламент ЕС най-сетне прави стъпка напред, като подчертава 
отговорността на операторите, които предлагат дървен материал на пазара на ЕС.
Предложението на Европейската комисия, което определя строги норми за законност 
по отношение на дървения материал и изделията от него, е необходимо за борбата с 
обезлесяването и незаконната сеч и дърводобив, за подпомагане на опазването на 
горите и биоразнообразието, за смекчаване на последиците от изменението на климата 
и зачитане на правата на зависимите от горите хора.

При все това, за да бъде напълно ефективно, предложението трябва да бъде подсилено 
и подобрено. За да има наистина възпиращ ефект, регламентът трябва да постави 
акцент върху понятието за нарушение, така че нито един оператор, който внася или 
съхранява незаконно добит дървен материал на територията на ЕС, да не се чувства 
недосегаем за заплахата от сериозни санкции.  В този смисъл текстът следва да не 
предвижда „вратички”, които биха могли да бъдат използвани от операторите за 
заобикаляне на разпоредбите на регламента. Освен това, предвидените в текста 
надлежни проверки и особено процедурите за управление на риска трябва да бъдат по-
ясно и по-конкретно определени. Регламентът трябва да предвижда в по-голяма степен 
практическата възможност за неговото прилагане от страна на операторите, с цел да се 
гарантира ефективността. Освен това, компетентните органи в държавите-членки 
следва да притежават достатъчни митнически правомощия за контрол на 



PE416.656v02-00 4/11 AD\763581BG.doc

BG

международната търговия с изделия от дървен материал, включително чрез проверка на 
товарните кораби, за разследване на престъпления и предполагаеми нарушения, за 
предупреждаване на прокуратурата в случай на нарушение и за регистриране на 
незаконните практики.  

На последно място, Европейският съюз следва да вземе предвид предприетите от 
американското правителство мерки, а именно Закона Lacey, съгласно който търговията 
с незаконно добити растения и техните продукти, включително дървен материал и 
изделия от дървен материал, е забранена от закона. Комисията следва да проучи 
възможността за определяне на специфични задължения и за търговците на дребно, 
които ще допълнят задълженията, наложени на страните партньори и вносителите.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Като признаха необходимостта 
Общността да даде своя принос в 
глобалните усилия за решаване на 
проблема с незаконната сеч, Съветът и 
Европейският парламент приветстваха 
това съобщение.

(5) Като признаха необходимостта 
Общността да даде своя принос в 
глобалните усилия за решаване на 
проблема с незаконната сеч и за
подкрепа на устойчивия законен 
дърводобив в рамките на устойчивото 
развитие, устойчивото управление на 
горите и намаляването на 
бедността, както и социалната 
справедливост и националния 
суверенитет, Съветът и Европейският 
парламент приветстваха това съобщение

Обосновка

Европейският съюз има задължението да защитава и подпомага отговорните 
производители, които спазват критериите за законност и устойчивост. Това допълва 
действията, предприети с цел прекратяване на търговията с производители, 
упражняващи незаконна дейност, в цял свят.

Това допълнение се отнася до първоначалния текст на заключенията от Съвета по 
селско стопанство от октомври 2003 г.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) В рамките на двустранни 
разговори с големи държави 
потребителки на дървен материал 
като САЩ, Китай, Русия и Япония, 
Общността следва също да настоява 
за обсъждането на този проблем, за 
определянето на хармонизирани и 
адекватни задължения за 
операторите на собствения им пазар 
за дървен материал и за създаването 
на независима световна система за 
предупреждение и регистър на 
незаконната сеч, които да включват 
например Интерпол и компетентен 
орган на ООН и да се възползват от 
най-новите спътникови технологии 
за откриване.

Обосновка

Основните страни вносителки и производителки на дървен материал са длъжни да си 
сътрудничат и да използват всички политически, правни и технологични средства за 
борба с незаконната сеч. В противен случай, малко страни са склонни да ограничат 
своите възможности за износ или внос на дървен материал на доброволни начала и 
при липсата на международна координация.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Оператори от държави, които 
притежават горски фонд с 
международно екологично значение,
следва да носят специална 
отговорност за устойчивия добив на 
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дървен материал.

Обосновка

Въвеждането на задължения за добро поведение е наложително, на първо място, за 
операторите от държави, чиито територии включват обширни горски райони, които 
представляват „зелените дробове“ на света и който имат съществен принос за 
борбата срещу глобалното затопляне.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Като се отчита сложният характер 
на незаконната сеч от гледна точка на 
стоящите в основата Й фактори и 
въздействието Й. следва да се намалят 
стимулите за незаконно поведение, като 
мерките бъдат насочени към 
поведението на операторите. 

(10) Като се отчита сложният характер 
на незаконната сеч от гледна точка на 
стоящите в основата й фактори и 
въздействието й, следва да се намалят 
стимулите за незаконно поведение, като 
мерките бъдат насочени към 
поведението на операторите. 
Засилването на изискванията и 
задълженията и увеличаването на 
правните средства за съдебно 
преследване на притежанието и 
продажбите от оператори, които 
пускат незаконно добити или 
произведени дървен материал и 
изделия от дървен материал на пазара 
на ЕС, са сред най-ефективните 
решения, които могат да възпрат 
операторите да търгуват с 
доставчици, които упражняват 
незаконна дейност.

Обосновка

Подходът на регламента трябва да бъде по-ясен и конкретен по отношение на 
мерките, представени с цел ограничаване на пускането на пазара и търговията с 
незаконно добит дървен материал. Единствено комбинация от стимули и възпиращи 
механизми може действително да накара даден оператор да се откаже от 
доставчик, упражняващ незаконна дейност, в трета страна.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Общата цел за постигане на 
устойчивост чрез насърчаване на 
критерии за устойчивост остава 
приоритет за Общността. С оглед на 
тази цел и за да се намали тежестта 
за операторите, които пускат на 
пазара дървен материал и изделия от 
дървен материал, подлежащи на 
задължителните критерии за 
устойчивост, установени с 
Директива (EО) № XX/XX на 
Европейския парламент и на Съвета 
за насърчаване на използването на 
енергия от възобновяеми източници, 
настоящият регламент не следва да 
се прилага за такива продукти.

заличава се

Обосновка

Регламентът следва да не съдържа„ вратички“, които биха могли да бъдат 
използвани за въвеждане на незаконно добит дървен материал.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) гарантира, посредством система 
за проследяване и проверка от трета 
страна, че на пазара се пускат само 
законно добит дървен материал и 
изделия от такъв материал;
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) включват процедура за управление на 
риска и

б) включват ефективна и ясна
процедура за управление на риска, 
която съсредоточава контрола и 
финансовите средства на 
операторите върху случаите с висок 
риск, и която включва:
i) систематично идентифициране на 
рисковете;
ii) прилагане на всички мерки, 
необходими за ограничаване на 
излагането на рискове;
iii) установяване на процедури и 
проверки, които да се прилагат 
редовно с цел да се установи дали 
мерките, посочени в букви i) и ii) 
работят ефикасно, както и тяхното 
преразглеждане, когато това е 
необходимо;

Обосновка

Регламентът трябва да изясни какво се очаква от операторите по отношение на 
процедурите за управление на риска и да вземе предвид разходите, най-вече за 
търгуващите в чужбина дружества, свързани с проверката на прилагането на добри 
практики от доставчиците им.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема мерки за 
прилагането на настоящия член. По-
специално, Комисията установява 
критерии за оценка на съществуването 
на риск от пускане на пазара на 
незаконно добит дървен материал и 

2. Комисията приема мерки за 
прилагането на настоящия член с цел 
гарантиране на еднаквост в 
тълкуването на правилата и 
ефективното им спазване от 
операторите. По-специално, 
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изделия от него. Комисията установява критерии за 
оценка на съществуването на риск от 
пускане на пазара на незаконно добит 
дървен материал и изделия от него.

Обосновка

Надлежните проверки, които се изискват от операторите, могат да бъдат 
ефективно осъществени, ако операторите и особено онези от тях, които търгуват с 
далечни доставчици в чужбина, разбират ясно своите задължения и могат да ги 
изпълнят своевременно и на практика. 

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки вземат 
съответните мерки, за да 
гарантират, че нарушенията на 
настоящия регламент се наказват със 
санкции.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Компетентните органи 
разполагат с надеждна система за 
проследяване на търгуваните в 
международен план изделия от дървен 
материал и със системи за обществен 
мониторинг, с които извършват 
оценка на представянето на 
операторите при спазването на 
техните задължения и помагат на 
операторите да идентифицират 
доставчиците на дървен материал и 
изделия от дървен материал с висок 
риск.
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Обосновка

Регламентът не предвижда критерии, които ефективно да позволяват на 
компетентните национални органи да обработят заявките за проверка на всеки 
оператор. Средствата за контрол и наблюдение върху търговията с дървен материал 
се нуждаят от подобрение.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка определя един 
или повече компетентни органи, които 
да отговарят за прилагането на 
настоящия регламент.

1. Всяка държава-членка определя един 
или повече компетентни органи, които 
да отговарят за прилагането на 
настоящия регламент. Тези органи 
трябва да притежават достатъчни 
правомощия за изпълнението на 
настоящия регламент, като 
контролират неговото прилагане, 
разследват предполагаемите 
нарушения в сътрудничество с 
митническите служби и 
своевременно докладват нарушенията 
на прокуратурата.

Обосновка

Националните органи, които следва да изпълнят всички аспекти от настоящия 
регламент, трябва да разполагат с правомощия за наблюдение на целия процес, целящ 
да предотврати навлизането на незаконно изсечен или добит материал на пазара на 
ЕС. Това включва също сътрудничество с националните митнически, полицейски и 
съдебни органи.
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