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Изменение 47
Urszula Krupa

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.

(1) Горите осигуряват голямо 
разнообразие от екологични, 
икономически и социални ползи; те 
играят важна роля в кръговрата на 
водата, като предотвратяват  
наводненията и ерозията на почвата, 
имат значително въздействие върху 
климата на местно равнище и 
намаляват количеството CO2 в 
атмосферата;  те осигуряват горски 
продукти от дървен материал и 
недървесни горски продукти (например 
месо, смола и др.), преимущества по 
отношение на отдиха и здравето, 
както и свързани с околната среда 
услуги.

Or. pl

Обосновка

Целта на изменението е да се включат допълнителни преимущества, свързани с 
околната среда, както и икономически и социални преимущества на горите, като се 
подчертае тяхното значение.

Изменение 48
Kartika Tamara Liotard

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 

(1) Горите осигуряват голямо 
разнообразие от екологични, 
икономически и социални ползи, 
включително горски продукти от дървен 
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материал и недървесни горски 
продукти, както и свързани с околната 
среда услуги.

материал и недървесни горски 
продукти, както и свързани с околната 
среда услуги и жизнената среда на 
местните общности.

Or. nl

Обосновка

Става въпрос и за хора.

Изменение 49
Lena Ek

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) Горите представляват 
икономически ресурси и развиването 
на техните продукти създава 
просперитет и нови работни места. 
Отглеждането на горски култури има 
също така благоприятно въздействие 
върху климата, тъй като горските 
продукти могат да заместят по-
енергоемки продукти. 

Or. sv

Обосновка

Важно е да се подчертае фактът, че лесовъдството има също така положителни 
социални и икономически функции.
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Изменение 50
Lena Ek

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б) От основно значение е, по-
специално по отношение на климата, 
подизпълнителите на вътрешния 
пазар да пускат в продажба 
единствено законно добит дървен 
материал, тъй като такива 
продукти гарантират, че функцията 
на горите да поглъщат въглеродния 
двуокис не е нарушена. В допълнение, 
използването на законно добит 
дървен материал като строителен 
материал, за дървени жилища 
например, помага за постоянното 
улавяне на въглеродния двуокис. 

Or. sv

Обосновка

Функцията на горите да поглъщат въглеродния двуокис и потенциала на горските 
продукти да улавят въглеродния двуокис трябва отново и отново да се подчертава.

Изменение 51
Lena Ek

Предложение за регламент
Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в) Горите и горската промишленост 
представляват много важна част от 
социалното и икономическото 
развитие в развиващите се страни и 
са основен източник на доходи за 
много хора в тези страни. 
Следователно е от значение да не се 
спира това развитие и източник на 
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доходи, а вниманието да се насочи 
върху начините за насърчаване на по-
устойчиво развитие на горското 
стопанство в тези региони. 

Or. sv

Justification

Следва да не се забравя в колко голяма степен населението по света пряко зависи от 
горите като източник на доходи. Последиците от погрешен подход към горското 
стопанство в най-бедните региони на света би бил пагубен за тяхното население. 
Следователно вниманието трябва да се насочи към устойчиво социално и 
икономическо развитие на горското стопанство.

Изменение 52
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Поради нарастващото търсене на 
дървен материал и изделия от дървен 
материал в световен мащаб и 
същевременно слабостите в 
институциите и управлението, които 
съществуват в сектора на горското 
стопанство в редица страни 
производителки на дървен материал, 
незаконната сеч и свързаната с нея 
търговия пораждат все по-голямо 
безпокойство.

(2) Поради нарастващото търсене на 
дървен материал и изделия от дървен 
материал в световен мащаб и 
същевременно слабостите в 
институциите и управлението, които 
съществуват в сектора на горското 
стопанство в редица страни 
производителки на дървен материал, 
незаконната сеч и свързаните с нея 
търговия и дистрибуция пораждат все 
по-голямо безпокойство.

Or. pl

Обосновка

В допълнение към незаконната сеч и свързаната с нея търговия следва да се посочи 
също така дистрибуцията като важна връзка между добива и незаконната 
продажба на дървен материал. 
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Изменение 53
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а) очевидно е, че натискът върху 
природните горски ресурси и 
търсенето на дървен материал и 
изделия от дървен материал са често 
твърде високи и че е необходимо 
Общността да намали въздействието 
си върху горските екосистеми, 
независимо от  мястото на това 
въздействие.

Or. en

Изменение 54
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Незаконната сеч е повсеместен 
проблем, който предизвиква голяма 
международна загриженост. Тя 
представлява сериозна заплаха за 
горите, защото допринася за процеса на 
обезлесяване, на който се дължат около 
20 % от емисиите на CO2, застрашава 
биологичното разнообразие и подкопава 
устойчивото управление и развитие на 
горите. В допълнение тя има също 
социални, политически и икономически 
последици.

(3) Незаконната сеч е повсеместен 
проблем, който предизвиква голяма 
международна загриженост. Тя 
представлява сериозна заплаха за 
горите, защото допринася за процеса на 
обезлесяване, на който се дължат около 
20 % от емисиите на CO2, застрашава 
биологичното разнообразие, нанася 
щети на жизнената среда на 
местното население  и подкопава 
устойчивото управление и развитие на 
горите. В допълнение тя има също 
социални, политически и икономически 
последици и представлява заплаха за 
местните общности, зависими от 
гората, и за правата на местното 
население.
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Or. nl

Обосновка

Заедно със защитата на вековни гори, гористи области, биологичното разнообразие, 
екологичната система, околната среда, лоялната търговия и борбата срещу 
изменението на климата, ЕС в различни свои директиви е поел ангажимент за защита 
на правата на човека, на културното наследство, устойчивото регионално развитие, 
устойчивото развитие на селските райони и борба с бедността. Това трябва да се 
отразява последователно в законодателството и ясно да личи от него.

Изменение 55
Fiona Hall, Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Незаконната сеч е повсеместен 
проблем, който предизвиква голяма 
международна загриженост. Тя
представлява сериозна заплаха за 
горите, защото допринася за процеса на 
обезлесяване, на който се дължат около 
20 % от емисиите на CO2, застрашава
биологичното разнообразие и подкопава 
устойчивото управление и развитие на 
горите. В допълнение тя има също 
социални, политически и икономически 
последици.

(3) Незаконната сеч, съчетана с 
институционални и управленчески 
слабости в горските сектори на 
значителен брой  страни, 
производителки на дървен материал,
е повсеместен проблем, който 
предизвиква голяма международна 
загриженост. Незаконната сеч 
представлява сериозна заплаха за 
горите, защото допринася за процеса на 
обезлесяване и деградация на горите, 
на които се дължат около 20 % от 
емисиите на CO2, застрашава 
биологичното разнообразие и подкопава 
устойчивото управление и развитие на 
горите. В допълнение тя има също 
социални, политически и икономически 
последици и често подкопава 
напредъка към постигане на целите 
на добро управление.

Or. en

Обосновка

Корупцията ускорява изразходването на природните ресурси и в частност 
унищожаването на девствените гори, на които много общности разчитат за своята 
прехрана. Така например, според изчисленията на правителството на Индонезия 
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загубите на приходи от горите струва на нацията 4 милиарда щатски долара 
годишно, което възлиза на приблизително пет пъти годишния бюджет на 
министерството на здравеопазването. 

Изменение 56
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Незаконната сеч е повсеместен 
проблем, който предизвиква голяма 
международна загриженост. Тя 
представлява сериозна заплаха за 
горите, защото допринася за процеса на 
обезлесяване, на който се дължат около 
20 % от емисиите на CO2, застрашава 
биологичното разнообразие и подкопава 
устойчивото управление и развитие на 
горите. В допълнение тя има също 
социални, политически и икономически 
последици.

(3) Незаконната сеч е повсеместен 
проблем, който предизвиква голяма 
международна загриженост. Тя 
представлява сериозна заплаха за 
горите, защото допринася за процеса на 
обезлесяване, на който се дължат около 
20 % от емисиите на CO2, оказва 
влияние върху опустиняването и 
превръщането на горите в степи, 
като увеличава ерозията на почвата 
и въздействието на прекалено силни 
климатични явления и техните 
последствия като наводненията, 
застрашава биологичното разнообразие 
и подкопава устойчивото управление и 
развитие на горите. В допълнение тя 
има също социални, политически и 
икономически последици.

Or. pl

Обосновка

Настоящото изменение посочва конкретни процеси и заплахи за околната среда, 
произтичащи от обезлесяването.
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Изменение 57
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 3 a (new)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) Общността и държавите-членки 
поеха юридически и политически 
ангажименти за опазването и 
устойчивото използване на ресурсите 
на планетата, като се борят срещу 
незаконната сеч и свързаната с нея 
търговия и корупция, както и за 
намаляването на бедността, 
защитата на правата на местното 
население и местните и зависимите 
от гората общности. Настоящият 
регламент следва да допринесе за 
изпълнението на тези задължения и 
ангажименти, включително 
съдържащите се в:
а) Конвенцията за биологичното 
разнообразие от 1992 г. (КБР);
б) Конвенцията за международна 
търговия със застрашени видове от 
дивата флора и фауна от 1973 
г.(CITES).
в) Международните споразумения 
относно тропическата дървесина 
(ITTA) от 1983 г., 1994 г. и 2006 г.;
г) Рамковата конвенция на 
Организацията на Обединените 
нации от 2002 г. (UNFCCC);
д) Конвенцията на Организацията на 
Обединените нации за борба с 
опустиняването от 1994 г.;
е) Декларацията от Рио де Жанейро 
относно околната среда и 
развитието от 1992 г.;
ж) Декларацията от Йоханесбург 
относно устойчивото развитие, 
приета от Световната среща на 
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високо равнище за устойчивото 
развитие на 4 септември 2002 г.;
з) предложенията за действия на 
Междуправителствения комитет за 
горите/ Международен форум за 
горите;
и) юридически необвързващата, но 
оказваща влияние декларация на 
Конференцията на ООН за околната 
среда и устойчивото развитие 
(UNCED) за принципите на глобален 
консенсус по стопанисването, 
съхраняването и устойчивото 
развитие на всички видове гори от 
1992 г.;
й) Програма 21, приета от 
Конференцията на Обединените 
нации по околната среда и 
развитието през юни 1992;
к) резолюцията „Програма за 
бъдещото изпълнение на Програма 
21”, приета на специалната сесия на 
Общото събрание на Обединените 
нации през 1997 г.;
л) Декларацията на хилядолетието 
от 2000 г.;
м) Световната Харта за природата 
от 1982 г.;
н) Декларацията, приета на 
Конференцията на Обединените 
нации по проблемите на околната за 
човека среда през 1972 г.;
о) Плана за действие за околната за 
човека среда от 1972 г., 
предложенията на 
Междуправителствения комитет за 
горите, одобрени от Общото 
събрание на Обединените нации на 
специалната сесия през 1997 г.;
п) резолюция 4/2 на Форума за горите 
на Обединените нации;
с) Конвенцията за опазването на 
дивата природа и местообитанията в 
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Европа от 1979 г.;
т) Конвенцията на ООН срещу 
корупцията, ратифицирана от ЕО 
през 2005 г. и от повечето държави-
членки на ЕС. 

Or. en

Обосновка

Корупцията ускорява изразходването на природните ресурси и в частност 
унищожаването на девствените гори, на които много общности разчитат за своята 
прехрана. Така например, според изчисленията на правителството на Индонезия 
загубите на приходи от горите струва на нацията 4 милиарда щатски долара 
годишно, което възлиза на приблизително пет пъти годишния бюджет на 
министерството на здравеопазването. 

Изменение 58
Riitta Myller, Åsa Westlund 

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Решението на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
Шестата програма за действие в 
областта на околната среда, 
определя като приоритетна дейност 
разглеждането на възможността за 
предприемане на активни мерки за 
предотвратяване и борба срещу 
търговията с незаконно добит дървен 
материал и продължаването на 
активното участие на Общността и 
държавите-членки в изпълнението на 
глобалните и регионалните решения и 
споразумения по въпроси, свързани с 
горите.

Or. en
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Изменение 59
Urszula Krupa

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 
търговията и дистрибуция на 
незаконно добит дървен матеирал, 
Съветът и Европейският парламент 
приветстваха това съобщение.

Or. pl

Обосновка

Целта на изменението е да се вземат предвид всички аспекти на незаконната сеч - от 
добива до транспортирането и продажбата. Не е логично вниманието да се насочва 
единствено към незаконната сеч сама по себе си. Трябва да насочим вниманието към 
проблема на тези, които купуват незаконно добит дървен материал на ниски цени и го 
превозват в друга част на света, нарушавайки  разпоредбите на конвенцията CITES.

Изменение 60
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В съответствие с целта на 
споменатото съобщение, а именно да се 
гарантира, че в Общността влизат само 
изделия от дървен материал , които са 
произведени съгласно националното 
законодателство на страната 
производителка, Общността проведе 
преговори със страни производителки 
на дървен материал (страни партньори) 

(6) В съответствие с целта на 
споменатото съобщение, а именно да се 
гарантира, че в Общността влизат само 
изделия от дървен материал , които са 
произведени съгласно националното 
законодателство на страната 
производителка, Общността проведе 
преговори със страни производителки 
на дървен материал (страни партньори) 
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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, 
определени в споразуменията.

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, 
определени в споразуменията. 
Сключването на Споразумения за 
доброволно партньорство със страни 
производителки на дървен материал е 
възможно, само ако в тези страни 
освен защитата на околната среда, 
биологичното разнообразие и 
екологичната система, в 
националното законодателство 
относно дърводобива са гарантирани 
също така защитата на жизнената 
среда на местните зависими от 
гората общности, както и правата 
на местното население.

Or. nl

Обосновка

Заедно със защитата на вековни гори, гористи области, биологичното разнообразие, 
екологичната система, околната среда, лоялната търговия и борбата срещу 
изменението на климата, ЕС в различни свои директиви е поел ангажимент за защита 
на правата на човека, на културното наследство, устойчивото регионално развитие, 
устойчивото развитие на селските райони и борба с бедността. Това трябва да се 
отразява последователно в законодателството и ясно да личи от него.

Изменение 61
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Като се имат предвид големите 
мащаби и спешният характер на 
проблема, е необходимо да бъде 
подкрепена активно борбата срещу 

(7) Като се имат предвид големите 
мащаби и спешният характер на 
проблема, е необходимо да бъде 
подкрепена активно борбата срещу 
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незаконната сеч и свързаната с нея 
търговия, да бъде допълнена и засилена 
инициативата за СДП и да се подобри 
взаимодействието между политиките с 
цел опазване на горите и достигане на 
висока степен на защита на околната 
среда, включително борба срещу 
изменението на климата и загубата на 
биологично разнообразие.

незаконната сеч и свързаните с нея 
търговия и дистрибуция, да бъде 
допълнена и засилена инициативата за 
СДП и да се подобри взаимодействието 
между политиките с цел опазване на 
горите и достигане на висока степен на 
защита на околната среда, включително 
борба срещу изменението на климата, 
предотвратяване на опустиняването 
и превръщането на горите в степи, 
ограничаване на ерозията на почвата
и загубата на биологично разнообразие.

Or. pl

Обосновка

В допълнение към незаконната сеч и свързаната с нея търговия следва да се посочи 
също така дистрибуцията като важна връзка между добива и незаконната 
продажба на дървен материал.  Настоящото изменение посочва конкретни процеси и 
заплахи за околната среда, произтичащи от обезлесяването, които представляват 
аспекти на политиката на ЕС за защита на околната среда, обсъждани от 
Парламента по време на последния му мандат.

Изменение 62
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Като се имат предвид големите 
мащаби и спешният характер на 
проблема, е необходимо да бъде 
подкрепена активно борбата срещу 
незаконната сеч и свързаната с нея 
търговия, да бъде допълнена и засилена 
инициативата за СДП и да се подобри 
взаимодействието между политиките с 
цел опазване на горите и достигане на 
висока степен на защита на околната 
среда, включително борба срещу 
изменението на климата и загубата на 
биологично разнообразие.

(7) Като се имат предвид големите 
мащаби и спешния характер на 
проблема, е необходимо да бъде 
подкрепена активно борбата срещу 
незаконната сеч и свързаната с нея 
търговия, да се намали въздействието 
на Общността върху горските 
екосистеми, да бъде допълнена и 
засилена инициативата за СДП и да се 
подобри взаимодействието между 
политиките с цел намаляване на 
бедността, опазване на горите и 
достигане на висока степен на защита на 
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околната среда, включително борба 
срещу изменението на климата и 
загубата на биологично разнообразие.

Or. en

Изменение 63
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следва да бъдат признати усилията 
на страните, които са сключили СДП 
FLEGT с Общността, както и 
залегналите в споразуменията 
принципи, по-специално по отношение 
на определението за законно добит 
дървен материал. Следва също да се 
отчете, че съгласно схемата на 
разрешителни FLEGT, за Общността се 
изнасят само дървен материал и изделия 
от дървен материал, които са добити в 
съответствие с приложимото 
национално законодателство. За тази 
цел изделията от дървен материал, 
изброени в приложения II и III към 
Регламент (EО) № 2173/2005 на Съвета 
от 20 декември 2005 г. за 
установяването на схема на 
разрешителни FLEGT за вноса на 
дървесина в Европейската общност, с 
произход от страните партньори, 
изброени в приложение I към 
Регламент (EО) № 2173/2005 на Съвета, 
следва да се считат за законно добити, 
при условие че са в съответствие с 
посочения регламент и разпоредбите за 
неговото прилагане.

(8) Следва да бъдат признати усилията 
на страните, които са сключили СДП 
FLEGT с Общността, както и 
залегналите в споразуменията 
принципи, по-специално по отношение 
на определението за законно добит 
дървен материал. Следва също да се 
отчете, че съгласно схемата на 
разрешителни FLEGT, за Общността се 
изнасят само дървен материал и изделия 
от дървен материал, които са добити в 
съответствие с приложимото
национално законодателство. За тази 
цел изделията от дървен материал, 
изброени в приложения II и III към 
Регламент (EО) № 2173/2005 на Съвета 
от 20 декември 2005 г. за 
установяването на схема на 
разрешителни FLEGT за вноса на 
дървесина в Европейската общност, с 
произход от страните партньори, 
изброени в приложение I към 
Регламент (EО) № 2173/2005 на Съвета, 
следва да се считат за законно добити, 
при условие че са в съответствие с 
посочения регламент и разпоредбите за 
неговото прилагане.  Залегналите в 
СДП принципи, по-специално по 
отношение на определението за 
„законно добит дървен материал“ 
трябва наред с другото да съдържат 
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и гарантират устойчиво управление 
на горите, поддържане на 
биологичното разнообразие, защита и 
права на местните зависими от 
гората общности, защита на 
местното население и гарантиране 
на правата му.

Or. nl

Обосновка

Заедно със защитата на вековни гори, гористи области, биологичното разнообразие, 
екологичната система, околната среда, лоялната търговия и борбата срещу 
изменението на климата, ЕС в различни свои директиви е поел ангажимент за защита 
на правата на човека, на културното наследство, устойчивото регионално развитие, 
устойчивото развитие на селските райони и борба с бедността. Това трябва да се 
отразява последователно в законодателството и ясно да личи от него.

Изменение 64
Caroline Lucas

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) При липсата на международно 
прието определение, законодателството 
на страната, където е добит дървеният 
материал, следва да служи за основа при 
определяне на това какво е незаконна 
сеч.

(11) При липсата на международно 
прието определение, законодателството 
на страната, където е добит дървеният 
материал, следва да служи за 
първоначална основа при определяне 
на това какво е незаконна сеч. При 
прилагането на норми за законност 
следва в по-голяма степен да се 
вземат предвид международните 
стандарти, включително, наред с 
другите, на Африканската 
организация за дървесината, 
Международната организация за 
тропическа дървесина, Монреалския 
процес относно критериите и 
показателите за съхраняването и 
устойчивото управление на горите в
бореалните и умерените зони и 
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Паневропейския процес за 
критериите и показателите за 
устойчиво управление на горите. 
Прилагането на норми за законност 
следва да допринася за изпълнението 
на международните ангажименти, 
принципи и препоръки, включително 
тези, които се отнасят до 
смекчаването на изменението на 
климата, намаляването на загубите 
на биологично разнообразие, 
намаляване на бедността, 
опустиняването и защитата и 
насърчаването на правата на 
местното население и местните и 
зависимите от гората общности.

Or. en

Обосновка

На мястото на изменение 5 от проектодоклада. 

Изменение 65
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) При липсата на международно 
прието определение, законодателството 
на страната, където е добит дървеният 
материал, следва да служи за основа при 
определяне на това какво е незаконна 
сеч.

(11) При липсата на международно 
прието определение, законодателството 
на страната, където е добит дървеният 
материал, следва да служи за 
първоначална основа при определяне 
на това какво е незаконна сеч. 
Прилагането на норми за законност 
следва в по-голяма степен да взема 
предвид международните стандарти 
и да допринася за изпълнението на 
международните ангажименти, 
принципи и препоръки, включително 
тези, които се отнасят до 
смекчаването на изменението на 
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климата, намаляването на загубите 
на биологичното разнообразие, 
намаляване на бедността, 
насърчаване на добро управление, 
справяне с корупцията, свързана с 
природните ресурси, намаляване на 
опустиняването и защита и 
насърчаване на правата на местното 
население и местните и зависимите 
от гората общности.

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент следва да допринася за постигането на по-общата цел -
устойчиво развитие и добро управление като средство за справяне с незаконната сеч. 
Позоваването на регламента с оглед изпълнението на разпоредбите на международни 
и регионални споразумения, по които европейски и други държави са страни, ще 
допринесе за постигането на тази цел.

Изменение 66
Péter Olajos

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) При липсата на международно 
прието определение, законодателството 
на страната, където е добит дървеният 
материал, следва да служи за основа при 
определяне на това какво е незаконна 
сеч.

(11) При липсата на международно 
прието определение, законодателството 
на страната, където е добит дървеният 
материал, следва да служи за основа при 
определяне на това какво е незаконна 
сеч. Добиващата дървен материал 
страна следва да представи списък на 
общия законен добив, включително 
подробности, свързани с видовете 
дървета и максималното 
производство на дървен материал.

Or. en
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Обосновка

Наличието на точни цифри за законния добив следва да бъде най-малкото изискване 
към всяка страна.

Изменение 67
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) При липсата на международно 
прието определение, 
законодателството на страната, 
където е добит дървеният материал, 
следва да служи за основа при 
определяне на това какво е незаконна 
сеч.

(11) При липсата на международно 
прието определение за незаконна сеч, 
дървеният материал и изделията от 
дървен материал от страни 
производителки на дървен материал 
не трябва да бъдат допускани до 
пазара.

Or. nl

Обосновка

Незадоволителното законодателство по отношение на дърводобива в страна 
производителка на дървен материал не трябва да води до пускането на пазара на ЕС 
на дървен материал и изделия от дървен материал вследствие на безотговорно 
отношение към дърводобива в ЕС и/или не трябва да дава възможност на тези 
страни да влезнат в нелоялна конкуренция със страни производителки на дървен 
материал, които спазват стандартите за благосъстояние и екологичните 
стандарти.

Изменение 68
Caroline Lucas

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Много изделия от дървен материал 
биват подложени на редица 
преработвателни процеси преди и след 

(12) Много изделия от дървен материал 
биват подложени на редица 
преработвателни процеси преди и след 
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пускането им за пръв път на пазара. За 
да се избегне налагането на ненужна 
административна тежест, само 
операторите, които пускат за пръв път 
на пазара дървен материал и изделия от 
дървен материал, а не всички участващи 
във веригата за дистрибуция оператори, 
следва да бъдат обхванати от 
определените в настоящия регламент 
изисквания.

пускането им за пръв път на пазара. За 
да се избегне налагането на ненужна 
административна тежест, само 
операторите, които пускат за пръв път 
на пазара дървен материал и изделия от 
дървен материал, а не всички участващи 
във веригата за дистрибуция оператори, 
следва да бъдат обхванати от 
изискването да въведат цялостна 
система от мерки и процедури 
(система за надлежна проверка), за да 
намалят до минимум риска от 
пускане на незаконно добит дървен 
материал и изделия от него на пазара.
Всички оператори във веригата на 
доставка следва обаче да са обвързани 
с абсолютната забрана за 
предоставяне на пазара на незаконно 
добит дървен материал или изделия 
от такъв дървен материал и трябва 
да проявяват необходимата 
предпазливост за тази цел. 

Or. nl

Обосновка

На мястото на изменение 6 от проектодоклада. Пояснение.

Изменение 69
Samuli Pohjamo

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Много изделия от дървен материал 
биват подложени на редица 
преработвателни процеси преди и след 
пускането им за пръв път на пазара. За 
да се избегне налагането на ненужна 
административна тежест, само 
операторите, които пускат за пръв път 
на пазара дървен материал и изделия от 
дървен материал, а не всички участващи 

(12) Много изделия от дървен материал 
биват подложени на редица 
преработвателни процеси преди и след 
продажбата им за пръв път на пазара. 
За да се избегне налагането на ненужна 
административна тежест, само 
операторите, които купуват за пръв път 
на пазара дървен материал и изделия от 
дървен материал, а не всички участващи 
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във веригата за дистрибуция оператори, 
следва да бъдат обхванати от 
определените в настоящия регламент 
изисквания.

във веригата за дистрибуция оператори, 
следва да бъдат обхванати от
определените в настоящия регламент 
изисквания.

Or. en

Обосновка

За да бъде регламентът по-ефективен и икономически целесъобразен се предлага 
задължението за надлежна проверка да е на оператора, който пръв купува дървения 
материал и  изделията от дървен материал. Промяната в това определение ще 
намали броя на стопанските субекти, които ще трябва да правят надлежна проверка 
от приблизително 16 милиона притежатели на гори на около 50 000 купувачи. 
Купувачите работят на пазара редовно и повечето от тях вече са установили 
системи, които биха могли да осигурят надлежна проверка.

Изменение 70
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

12а. Всички оператори (търговци и 
производители) във веригата на 
доставка на дървен материал и 
изделия от дървен материал на 
европейския пазар трябва да посочват 
ясно върху предлаганите продукти, 
от кой легален източник или 
доставчик произхожда дървеният 
материал.

Or. nl

Обосновка

Забраната за пускане на пазара на нелегално или безотговорно добит дървен 
материал важи за всички оператори във веригата за доставки.   Във връзка с 
възможността за проследяване трябва да бъде ясно кой е доставчик на дървения 
материал, така че произходът на дървения материал от даден производител на 
дървен материал да може винаги да бъде проследен.

Оператори, които за пръв път внасят продукти на пазара, трябва да отговарят на 
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по-разширени изисквания, тъй като те определят дървения материал, който навлиза 
на европейския пазар.

Изменение 71
Véronique Mathieu

Предложение за резолюция
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

Or. fr

Обосновка

Всички видове дървен материал и изделия от дървен материал, каквото ѝ да е 
крайното им използване, трябва да бъдат обхванати от настоящия регламент.

Изменение 72
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Общата цел за постигане на заличава се
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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 източници1, 
настоящият регламент не следва да 
се прилага за такива продукти.
1 бележка за ОВ: да се добавят данни за 
публикацията след приемането на акта

Or. nl

Обосновка

Изключването на продукти, които не трябва да отговарят на условията за легалност 
и/или устойчивост е нелоялно и подкопава целта на настоящата директива.

Изменение 73
Samuli Pohjamo

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 

(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 купуват 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 
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от възобновяеми източници, настоящият 
регламент не следва да се прилага за 
такива продукти.

от възобновяеми източници, настоящият 
регламент не следва да се прилага за 
такива продукти.

Or. en

Обосновка

За да бъде регламентът по-ефективен и икономически целесъобразен се предлага 
задължението за надлежна проверка да е на оператора, който пръв купува дървения 
материал и  изделията от дървен материал. Промяната в това определение ще 
намали броя на операторите, които ще трябва да правят надлежна проверка от 
приблизително 16 милиона притежатели на гори на около 50 000 купувачи. 
Купувачите работят на пазара редовно и повечето от тях вече са установили 
системи, които биха могли да осигурят надлежна проверка.

Изменение 74
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Операторите, които пускат за пръв 
път дървен материал и изделия от 
дървен материал на пазара на 
Общността, следва да извършват 
надлежна проверка чрез система от 
мерки и процедури (система за 
надлежна проверка), за да намалят до 
минимум риска от пускане на 
незаконно добит дървен материал и 
изделия от него на пазара.

(14) Операторите, които пускат за пръв 
път дървен материал и изделия от 
дървен материал на пазара на 
Общността, следва да извършват 
надлежна проверка чрез система от 
мерки и процедури (система за 
надлежна проверка), за да изключат
риска от пускане на незаконно добит 
дървен материал и изделия от него на 
пазара.

Or. nl

Обосновка

Целта на настоящата директива е не само да се ограничи до минимум нелегалният и 
безотговорен добив на дървен материал, а той да се изключи от пазара. Понятието 
„да се намали до минимум“ е прекалено гъвкаво, неясно и може да се тълкува по 
различни начини.
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Изменение 75
Samuli Pohjamo

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Операторите, които пускат за пръв 
път дървен материал и изделия от 
дървен материал на пазара на 
Общността, следва да извършват 
надлежна проверка чрез система от 
мерки и процедури (система за 
надлежна проверка), за да намалят до 
минимум риска от пускане на незаконно 
добит дървен материал и изделия от 
него на пазара. 

(14) Операторите, които купуват  за 
пръв път дървен материал и изделия от 
дървен материал на пазара на 
Общността, следва да извършват 
надлежна проверка чрез система от 
мерки и процедури (система за 
надлежна проверка), за да намалят до 
минимум риска от пускане на незаконно 
добит дървен материал и изделия от 
него на пазара.

Or. en

Обосновка

За да бъде регламентът по-ефективен и икономически целесъобразен се предлага 
задължението за надлежна проверка да е на оператора, който пръв купува дървения 
материал и  изделията от дървен материал. Промяната в това определение ще 
намали броя на операторите, които ще трябва да правят надлежна проверка от 
приблизително 16 милиона притежатели на гори на около 50 000 купувачи. 
Купувачите работят на пазара редовно и повечето от тях вече са установили 
системи, които биха могли да осигурят надлежна проверка.

Изменение 76
Samuli Pohjamo

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Системата за надлежна проверка 
следва да осигурява достъп до 
източниците и доставчиците на дървен 
материал и изделия от дървен материал, 
които биват пускани на пазара на 
Общността, както и до информация 
относно спазването на приложимото 

(15) Системата за надлежна проверка 
следва да осигурява достъп до 
източниците и доставчиците на дървен 
материал и изделия от дървен материал, 
които биват купувани на пазара на 
Общността, както и до информация 
относно спазването на приложимото 
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законодателство. законодателство. 

Or. en

Обосновка

За да бъде регламентът по-ефективен и икономически целесъобразен се предлага 
задължението за надлежна проверка да е на оператора, който пръв купува дървения 
материал и  изделията от дървен материал. Промяната в това определение ще 
намали броя на операторите, които ще трябва да правят надлежна проверка от 
приблизително 16 милиона притежатели на гори на около 50 000 купувачи. 
Купувачите работят на пазара редовно и повечето от тях вече са установили 
системи, които биха могли да осигурят надлежна проверка.

Изменение 77
Lena Ek

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

15а) При изпълнението на настоящия 
регламент Комисията и държавите-
членки следва специално да вземат 
под внимание особената уязвимост и 
ограничените ресурси на малките и 
средни предприятия. Изключително 
важно е тези предприятия да не 
бъдат натоварвани със сложни 
правила, възпрепятстващи тяхното 
развитие. Поради това Комисията 
следва, в границите на възможното и 
въз основа на механизмите и 
принципите, определени в 
предстоящия „Закон за малкия 
бизнес”, да разработи опростени 
системи по отношение на 
задълженията на малките и средни 
предприятията по силата на 
настоящия регламент, без да се 
заплашва предмета на дейността им 
и техните цели, и да предложи на 
тези предприятия реални 
алтернативи за извършване на 
дейност в съответствие със 
законодателството на Общността.
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Or. sv

Обосновка

Малките и средни предприятия разполагат с ограничени ресурси и способности за 
участие в широкомащабни и често сложни механизми на мониторинг и този факт 
трябва да се взема под внимание при изготвянето и приемането от страна на 
Комисията на мерки за прилагането на система за надлежна проверка. Поради тази 
причина, доколкото е възможно и без да се застрашават предмета и целите на 
настоящия регламент, Комисията следва да отчита най-вече особеното положение 
на тези предприятия и в съответствие с това да предлага също така опростени, но и 
реални алтернативи.

Изменение 78
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Дърводобивният и 
дървообработващ отрасъл е от 
голямо значение за икономиката на 
Общността. Организациите на 
операторите са важни елементи на 
отрасъла, тъй като представляват 
интересите му в широк мащаб и 
взаимодействат с най-различни 
заинтересовани страни. 
Организациите имат също 
експертните знания и капацитета да 
анализират съответното 
законодателство и да улеснят 
спазването му от своите членове, при 
условие че не използват тази своя 
компетентност, за да доминират на 
пазара. С цел да се улесни прилагането 
на настоящия регламент и да се 
допринесе за разработването на добри 
практики е целесъобразно да бъдат 
признати организациите, които са 
разработили изисквания за реализацията 
на системите за надлежна проверка. 
Списък на такива признати организации 
ще бъде публично оповестен и ще 

(16) С цел да се улесни прилагането на 
настоящия регламент и да се допринесе 
за разработването на добри практики е 
целесъобразно да бъдат признати 
организациите, които са разработили
подходящи и ефективни изисквания за 
реализацията на системите за надлежна 
проверка. Списък на такива признати 
организации ще бъде публично 
оповестен.
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позволи включените в него 
организации за мониторинг да бъдат 
признати от компетентните органи 
на всички държави-членки.

Or. en

Обосновка

Опростяване (първа част). Усилията на организациите, които са предприели всички 
мерки за гарантиране на ефективността и надеждността на системите за 
надлежна проверка, следва да бъдат признати.

Изменение 79
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Дърводобивният и 
дървообработващ отрасъл е от 
голямо значение за икономиката на 
Общността. Организациите на 
операторите са важни елементи на 
отрасъла, тъй като представляват 
интересите му в широк мащаб и 
взаимодействат с най-различни 
заинтересовани страни. 
Организациите имат също 
експертните знания и капацитета да 
анализират съответното 
законодателство и да улеснят 
спазването му от своите членове, при 
условие че не използват тази своя 
компетентност, за да доминират на 
пазара. С цел да се улесни прилагането 
на настоящия регламент и да се 
допринесе за разработването на добри 
практики е целесъобразно да бъдат 
признати организациите, които са 
разработили изисквания за реализацията 
на системите за надлежна проверка. 
Списък на такива признати организации 
ще бъде публично оповестен и ще 

(16) С цел да се улесни прилагането на 
настоящия регламент и да се допринесе 
за разработването на добри практики е 
целесъобразно да бъдат признати 
организациите, които са разработили 
изисквания за реализацията на 
системите за надлежна проверка. 
Списък на такива признати организации 
ще бъде публично оповестен.
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позволи включените в него 
организации за мониторинг да бъдат 
признати от компетентните органи 
на всички държави-членки.

Or. nl

Обосновка

За да се изпълнят правдоподобно изискванията на настоящия регламент и на добрите 
практики, необходимо е подходящи нетърговски неправителствени организации 
(екологични организации и организации за защита на правата на човека) да се 
включат в горепосочените контролни организации.

Изменение 80
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Дърводобивният и 
дървообработващ отрасъл е от голямо 
значение за икономиката на Общността. 
Организациите на операторите са важни 
елементи на отрасъла, тъй като 
представляват интересите му в широк 
мащаб и взаимодействат с най-различни 
заинтересовани страни. Организациите 
имат също експертните знания и 
капацитета да анализират съответното 
законодателство и да улеснят 
спазването му от своите членове, при 
условие че не използват тази своя 
компетентност, за да доминират на 
пазара. С цел да се улесни прилагането 
на настоящия регламент и да се 
допринесе за разработването на добри 
практики е целесъобразно да бъдат 
признати организациите, които са 
разработили изисквания за реализацията 
на системите за надлежна проверка. 
Списък на такива признати организации 
ще бъде публично оповестен и ще 
позволи включените в него организации 

(16) Дърводобивният и 
дървообработващ отрасъл е от голямо 
значение за икономиката на Общността. 
Организациите на операторите са важни 
елементи на отрасъла, тъй като 
представляват интересите му в широк 
мащаб и взаимодействат с най-различни 
заинтересовани страни. Организациите 
имат също експертните знания и 
капацитета да анализират съответното 
законодателство и да улеснят 
спазването му от своите членове, при 
условие че не използват тази своя 
компетентност, за да доминират на 
пазара. С цел да се улесни прилагането 
на настоящия регламент и да се 
допринесе за разработването на добри 
практики е целесъобразно да бъдат 
признати организациите, които са 
разработили изисквания за реализацията 
на системите за надлежна проверка. 
Тези организации могат да бъдат 
организации на стопански субекти, 
тъй като те притежават 
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за мониторинг да бъдат признати от 
компетентните органи на всички 
държави-членки.

експертните знания и капацитета да 
анализират приложимото 
законодателство и могат да 
помогнат на членовете си да се 
приведат в съответствие с нормите.
Списък на такива признати организации 
ще бъде публично оповестен и ще 
позволи включените в него организации 
за мониторинг да бъдат признати от 
компетентните органи на всички 
държави-членки.

Or. fr

Justification

Организациите на стопански субекти разполагат със сигурни експертни познания и 
ноу-хау. Следва да им бъде позволено да предоставят на разположението на 
членовете си системи за надлежна проверка.

Изменение 81
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) За да се улесни прилагането на 
настоящия регламент и за да се 
допринесе за разработването на добри 
практики, Европейският съюз 
насърчава сътрудничеството на 
горепосочените организации с 
екологични организации и организации 
за защита на правата на човека с цел 
подпомагане на системите за 
надлежна проверка и техния 
мониторинг.

Or. nl

Обосновка

За да се изпълнят правдоподобно изискванията на настоящия регламент и на добрите 
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практики, необходимо е подходящи нетърговски неправителствени организации 
(екологични организации и организации за защита на правата на човека) да се 
включат в горепосочените контролни организации.

Изменение 82
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Компетентните органи следва да 
следят операторите да изпълняват 
определените в настоящия регламент 
задължения. За тази цел компетентните 
органи следва да извършват официални 
проверки и да изискват от операторите 
да предприемат коригиращи мерки при 
необходимост. 

(17) Инспекторите на ЕС и 
компетентните органи на държавите-
членки следва да следят операторите да 
изпълняват определените в настоящия 
регламент задължения. За тази цел 
инспекторите на ЕС и 
компетентните органи на 
държавите-членки следва да 
извършват официални проверки, 
включително одити на място,  и да 
изискват от операторите да предприемат 
коригиращи мерки при необходимост.

Or. en

Обосновка

Инспекторите на ЕС ще помагат компетентните органи на държавите-членки да
гарантират точност и съгласуваност в прилагането на регламента.

Изменение 83
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Компетентните органи следва да 
следят операторите да изпълняват 
определените в настоящия регламент 
задължения. За тази цел компетентните 

(17) Компетентните органи следва да 
следят операторите да изпълняват 
определените в настоящия регламент 
задължения. За тази цел компетентните 
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органи следва да извършват официални 
проверки и да изискват от операторите 
да предприемат коригиращи мерки при 
необходимост.

органи следва да извършват официални 
проверки, по-специално митнически 
проверки, и да изискват от операторите 
да предприемат коригиращи мерки при 
необходимост.

Or. pl

Обосновка

Следва да се подчертае трансграничното естество на проблема. Още на границите 
на ЕС е възможно е да се възпрепятства внасянето на незаконно добит дървен 
материал на вътрешния пазар на Съюза.

Изменение 84
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Компетентните органи следва да 
водят регистри на проверките и да 
предоставят обществено достъпна 
обобщена информация в съответствие с 
Директива 2003/4/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 януари 
2003 г. относно обществения достъп до 
информация за околната среда.

(18) Инспекторите на ЕС и 
компетентните органи следва да водят 
регистри на проверките и да 
предоставят обществено достъпна 
обобщена информация в съответствие с 
Директива 2003/4/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 януари 
2003 г. относно обществения достъп до 
информация за околната среда.

Or. en

Обосновка

Инспекторите на ЕС ще помагат компетентните органи на държавите-членки да 
гарантират точност и съгласуваност в прилагането на регламента.
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Изменение 85
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Като се има предвид 
международният характер на 
незаконната сеч и свързаната с нея 
търговия, компетентните органи следва 
да си сътрудничат помежду си и с 
административните органи на трети 
държави и/или Комисията.

(19) Като се има предвид 
международният характер на 
незаконната сеч и свързаната с нея 
търговия, компетентните органи следва 
да си сътрудничат помежду си и с 
екологични организации, организации 
за правата на човека и с 
административните органи на трети 
държави и/или Комисията.

Or. nl

Обосновка

За да се изпълнят правдоподобно изискванията на настоящия регламент и на добрите 
практики, необходимо е подходящи нетърговски неправителствени организации 
(екологични организации и организации за защита на правата на човека) и 
административни органи да се включат в и да упражняват влияние върху 
горепосочените контролни организации, още повече, че има и други заинтересовани 
страни освен участниците на пазара. 

Изменение 86
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Като се има предвид 
международният характер на 
незаконната сеч и свързаната с нея 
търговия, компетентните органи следва 
да си сътрудничат помежду си и с 
административните органи на трети 
държави и/или Комисията.

(19) Като се има предвид 
международният характер на 
незаконната сеч и свързаните с нея 
търговия и дистрибуция, 
компетентните органи следва да си 
сътрудничат помежду си и с 
административните органи на трети 
държави и/или Комисията.
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Or. pl

Обосновка

В допълнение към незаконната сеч и свързаната с нея търговия следва да се посочи 
също така дистрибуцията като важна връзка между добива и незаконната 
продажба на дървен материал. 

Изменение 87
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да могат операторите и 
компетентните органи да се 
подготвят за изпълнение на 
изискванията на настоящия 
регламент, настоящият регламент се 
прилага две години след влизането му 
в сила.

заличава се

Or. en

Обосновка

Регулирането на незаконната сеч се обсъжда от години. Необходимо е прилагане на 
законодателството колкото е възможно по-скоро за да не се отлага повече така 
необходимата защита на застрашените гори. 

Изменение 88
Lena Ek

Предложение за регламент
Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

23а) Развитието на устойчиво горско 
стопанство е продължителен процес 
и настоящият регламент следва, 
поради тази причина, редовно да бъде 
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оценяван, актуализиран и променян 
според резултатите от новите 
изследвания. Поради това Комисията 
следва редовно да анализира най-
новите изследвания и разработки, 
които са на разположение, да 
представя заключенията си от този 
анализ и да предлага изменения в 
доклад до Европейския парламент.

Or. sv

Обосновка

За да бъде настоящият регламент ефективен и да продължава да е в съответствие с 
устойчивото горско стопанство, той трябва редовно да се оценява и актуализира. 

Изменение 89
Lena Ek

Предложение за регламент
Съображение 23 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

23б) С оглед гарантиране на гладкото 
функциониране на вътрешния пазар 
на горски продукти Комисията следва 
да извършва текущ анализ на 
въздействието на настоящия 
регламент.  Следва по-специално да се 
отчитат последствията от 
настоящия регламент по отношение 
на малките и средни предприятия, 
извършващи дейност на вътрешния 
пазар на Общността. Поради тази 
причина Комисията следва в 
съответствие с това редовно да 
извършва проучване и анализ на 
въздействието на настоящия
регламент върху вътрешния пазар, 
като специално обръща внимание на 
малките и средни предприятия. 
Комисията следва впоследствие да 
представя доклад относно 
извършения от нея анализ, 
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заключенията си и предложенията за 
предприемане на мерки, отправени 
към Европейския парламент.

Or. sv

Обосновка

За да бъде настоящият регламент ефективен и да продължава да е в съответствие с 
устойчивото горско стопанство, той трябва редовно да се оценява и актуализира.

Изменение 90
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Доколкото целта на настоящия 
регламент, а именно да допълни и 
подкрепи съществуващата политическа 
рамка и да подпомогне борбата с 
незаконната сеч и свързаната с нея 
търговия, не може да бъде постигната в 
достатъчна степен от държавите-членки 
и следователно може, поради своите 
мащаби, да бъде постигната по-добре на
общностно равнище, Общността може 
да приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, установен 
в член 5 от Договора. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, 
установен в същия член, настоящият 
регламент не надхвърля необходимото 
за постигането на тези цели,

(24) Доколкото целта на настоящия 
регламент, а именно да допълни и 
подкрепи съществуващата политическа 
рамка и да подпомогне борбата с 
незаконната сеч и свързаните с нея 
търговия и дистрибуция, не може да 
бъде постигната в достатъчна степен от 
държавите-членки и следователно може, 
поради своите мащаби, да бъде 
постигната по-добре на общностно 
равнище, Общността може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, установен в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели,

Or. pl

Обосновка

В допълнение към незаконната сеч и свързаната с нея търговия следва да се посочи 
също така дистрибуцията като важна връзка между добива и незаконната 
продажба на дървен материал. 
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Изменение 91
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 1 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предмет Предмет и цели

Or. nl

Обосновка

Настоящият регламент не представлява самоцел, а има за цел опазването на 
вековните гори, на биологичното разнообразие, околната среда, лоялната търговия и 
борбата с изменението на климата. В многобройни директиви ЕС е поел 
ангажимента да защитава правата на човека, културното наследство, устойчивото 
регионално развитие, устойчивото развитие на селските райони,  борбата с 
бедността и проблемите в третия свят. Това трябва да се отразява последователно 
в законодателството и ясно да личи от него.

Изменение 92
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предмет Предмет и цели
Настоящият регламент определя 
задълженията на операторите, които 
пускат на пазара дървен материал и 
изделия от дървен материал.

Настоящият регламент определя 
задълженията на операторите, които 
пускат на пазара или предоставят 
дървен материал и изделия от дървен 
материал.

Операторите гарантират, че на 
пазара се пускат само законно добит 
дървен материал и изделия от дървен 
материал.
Операторите, които пускат на 
пазара дървен материал и изделия от 
дървен материал, използват система 
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за надлежна проверка.
Прилагайки настоящия регламент, 
държавите-членки разглеждат като 
нарушение пускането на пазара или 
предоставянето на пазара на дървен 
материал и изделия от дървен 
материал, които са били добити, 
взети, продадени, търгувани или 
притежавани в разрез с 
приложимото законодателство, ако 
това е станало преднамерено, поради 
безотговорност или в резултат от 
сериозна небрежност. 
Разпоредбите на настоящия 
регламент целят:
а) подкрепа и насърчаване на 
осъществяването на устойчиво 
управление на горите и въвеждане на 
силни възпиращи мерки за незаконния 
добив на дървен материал и изделия 
от дървен материал; 
б) принос за изпълнението на 
приложимото законодателство, 
съществуващи и планирани 
международни стандарти и 
международни ангажименти, 
принципи и препоръки, включително 
тези, които се отнасят до 
смекчаването на изменението на 
климата, намаляването на загубите 
на биологично разнообразие, 
намаляване на бедността, 
опустиняването и защитата и 
насърчаването на правата на 
местното население и местните и 
зависимите от гората общности.

Or. en

Обосновка

Добавя текст от преработения закон на Lacey от САЩ. Отбелязва също така, че 
разпоредбите на регламента следва да подкрепят устойчивото управление на горите 
и да допринасят за изпълнението на приложимото законодателство и принципи, 
свързани със смекчаването на изменението на климата, биологичното разнообразие, 
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бедността, опустиняването и правата на местното население. 

Изменение 93
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент определя 
задълженията на операторите, които 
пускат на пазара дървен материал и 
изделия от дървен материал.

1. Настоящият регламент определя 
задълженията на операторите, които 
пускат на пазара или предоставят 
дървен материал и изделия от дървен 
материал. 
Операторите гарантират, че на 
пазара се пускат само законно добит 
дървен материал и изделия от дървен 
материал.
Операторите, които пускат на 
пазара дървен материал и изделия от 
дървен материал, използват система 
за надлежна проверка.
2. Настоящият регламент определя 
следните принципи:
а) предприемане на превантивни 
действия;
б) принос на мерките, предвидени в 
настоящия регламент за 
устойчивото развитие;
в) законно добиване на дървения 
материал; 
г) споделяне на отговорността за 
премахване на риска дадено изделие да 
е произведено от незаконно добит 
дървен материал, съгласно 
разпоредбите на член 2, от  всички 
участници във веригата за доставки; 
3. Целта на настоящия регламент е 
да  преустанови търговията с 
незаконно добит дървен материал и 
изделия, произведени от такъв дървен 
материал, в ЕС и да допринесе за 
спиране на обезлесяването и на 
деградацията на горите и свързаните 
с това въглеродни емисии и загуба на 
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биологично разнообразие в глобален 
мащаб, като същевременно се 
насърчава устойчивия икономически 
растеж и устойчивото човешко 
развитие на коренното и местното 
население.

Or. en

Обосновка

Целта на настоящия регламент следва да бъде по-общо формулирана в член 1, 
съгласно ангажиментите на ЕС за борба срещу незаконната сеч и допринасяне за 
постигане на по-широката цел - устойчиво управление на горите.

Изменение 94
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент определя 
задълженията на операторите, които 
пускат на пазара дървен материал и 
изделия от дървен материал.

Настоящият регламент определя 
задълженията на операторите, които 
пускат на пазара дървен материал и 
изделия от дървен материал с цел 
опазване и съхраняване на вековни 
гори и гористи области, с крайна цел 
съхраняване на биологичното 
разнообразие на екологичната 
система, опазване на климата, 
защита на местното население и на 
местните зависими от гората 
общности и гарантиране на техните 
права.
Операторите гарантират, че на 
пазара се предоставя само законно 
добит дървен материал и изделия от 
такъв материал. 
Операторите, които пускат на
пазара дървен материал и изделия от 
дървен материал, използват система 
за надлежна проверка.  
Както доставчиците, така и 
потребителите на дървен материал и 
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изделия от дървен материал носят 
отговорност за спазването на 
посочените в настоящия регламент 
изисквания по отношение на 
продуктите, които предлагат или 
закупуват.

Or. nl

Обосновка

Настоящият регламент не представлява самоцел, а има за цел опазването на 
вековните гори, на биологичното разнообразие, околната среда, лоялната търговия и 
борбата с изменението на климата. В многобройни директиви ЕС е поел 
ангажимента да защитава правата на човека, културното наследство, устойчивото 
регионално развитие, устойчивото развитие на селските райони,  борбата с 
бедността и проблемите в третия свят. Това трябва да се отразява последователно 
в законодателството и ясно да личи от него.

Изменение 95
Riitta Myller, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент определя 
задълженията на операторите, които 
пускат на пазара дървен материал и 
изделия от дървен материал.

Настоящият регламент определя 
задълженията на операторите, които 
пускат или предоставят на пазара 
дървен материал и изделия от дървен 
материал.
2. Настоящият регламент определя 
следните принципи:
а) предприемане на превантивни 
действия;
б) принос на мерките, предвидени в 
настоящия регламент за 
устойчивото развитие;
в) законно добиване на дървения 
материал;
г) споделяне на отговорността за 
премахване на риска дадено изделие да 
е произведено от незаконно добит 
дървен материал, съгласно 
разпоредбите на член 2всички от 
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всички участници във веригата за 
доставки; 

Or. en

Изменение 96
Samuli Pohjamo

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент определя 
задълженията на операторите, които 
пускат на пазара дървен материал и 
изделия от дървен материал.

Настоящият регламент определя 
задълженията на операторите, които 
купуват  дървен материал и изделия от 
дървен материал. 

Or. en

Обосновка

За да бъде регламентът по-ефективен и икономически целесъобразен се предлага 
задължението за надлежна проверка да е на оператора, който пръв купува дървения 
материал и  изделията от дървен материал. Промяната в това определение ще 
намали броя на стопанските субекти, които ще трябва да правят надлежна проверка 
от приблизително 16 милиона притежатели на гори на около 50 000 купувачи. 
Купувачите работят на пазара редовно и повечето от тях вече са установили 
системи, които биха могли да осигурят надлежна проверка.

Изменение 97
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „дървен материал и изделия от дървен 
материал“ означава дървения материал и 
изделията от дървен материал, посочени 
в приложението, с изключение на 
дървения материал и изделията от 
дървен материал, които са предмет 
на задължителните критерии за 

a) „дървен материал и изделия от дървен 
материал“ означава дървеният материал 
и изделията от дървен материал, 
посочени в приложението; 
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устойчивост, установени с 
Директива (EО) № XX/XX;

Or. nl

Обосновка

Изключването на продукти, които не трябва да отговарят на условията за легалност 
и/или устойчивост е нелоялно и подкопава целта на настоящата директива. 

Изменение 98
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „дървен материал и изделия от дървен 
материал“ означава дървения материал 
и изделията от дървен материал, 
посочени в приложението, с 
изключение на дървения материал и 
изделията от дървен материал, 
които са предмет на 
задължителните критерии за 
устойчивост, установени с 
Директива (EО) № XX/XX;

а) „дървен материал и изделия от дървен 
материал“ означава дървения материал 
и изделията от дървен материал, 
посочени в приложението;

Or. fr

Обосновка

Всички видове дървен материал и изделия от дървен материал, каквото ѝ да е 
крайното им използване, трябва да бъдат обхванати от настоящия регламент.
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Изменение 99
Samuli Pohjamo

Предложение за регламент
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „дървен материал и изделия от дървен 
материал“ означава дървения материал 
и изделията от дървен материал, 
посочени в приложението, с 
изключение на дървения материал и 
изделията от дървен материал, 
които са предмет на 
задължителните критерии за 
устойчивост, установени с 
Директива (EО) № XX/XX;

а) „дървен материал и изделия от дървен 
материал“ означава дървения материал 
и изделията от дървен материал, 
посочени в приложението; 

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент не следва да прави изключения за изделия, които влизат в 
обсега на други регламенти, за да не се създават вратички и несигурност сред 
операторите. 

Изменение 100
Riitta Myller, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „дървен материал и изделия от дървен 
материал“ означава дървения материал 
и изделията от дървен материал, 
посочени в приложението, с 
изключение на дървения материал и 
изделията от дървен материал, 
които са предмет на 
задължителните критерии за 
устойчивост, установени с 
Директива (EО) № XX/XX;

a) „дървен материал и изделия от дървен 
материал“ означава дървения материал 
и изделията от дървен материал, 
посочени в приложението без 
изключения;

Or. en
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Обосновка

Настоящият регламент следва да обхваща всички продукти, които може да 
съдържат незаконно добит дървен материал.

Изменение 101
Samuli Pohjamo

Предложение за регламент
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „пускане на пазара“ означава всяка 
доставка за пръв път на дървен 
материал и изделия от дървен материал 
на пазара на Общността с цел
дистрибуция или употреба в процеса на 
търговска дейност, независимо дали 
срещу заплащане или безплатно;

б) „купуване“ означава всяка покупка за 
пръв път на дървен материал и изделия 
от дървен материал на пазара на 
Общността с цел продажба, обработка 
или употреба в процеса на търговска 
дейност, независимо дали срещу 
заплащане или безплатно;

Or. en

Обосновка

За да бъде регламентът по-ефективен и икономически целесъобразен се предлага 
задължението за надлежна проверка да е на оператора, който пръв купува дървения 
материал и  изделията от дървен материал. Промяната в това определение ще 
намали броя на операторите, които ще трябва да правят надлежна проверка от 
приблизително 16 милиона притежатели на гори на около 50 000 купувачи.

Изменение 102
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „пускане на пазара“ означава всяка 
доставка за пръв път на дървен материал 
и изделия от дървен материал на пазара 
на Общността с цел дистрибуция или 
употреба в процеса на търговска 

б) „пускане на пазара“ означава всяка 
доставка за пръв път на дървен материал 
и изделия от дървен материал на пазара 
на Общността с цел дистрибуция или 
употреба в процеса на търговска 
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дейност, независимо дали срещу 
заплащане или безплатно;

дейност, независимо дали срещу 
заплащане или безплатно;
допълнителните преработка и 
дистрибуция на дървен материал не 
представляват „пускане на пазара”.

Or. fr

Обосновка

След като дървеният материал е пуснат на пазара заедно с достатъчни гаранции, че 
рискът от незаконна сеч е бил сведен до минимум, вече не е необходимо да се изискват 
други гаранции на следващите етапи във веригата.

Изменение 102
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „пускане на пазара“ означава всяка 
доставка за пръв път на дървен материал 
и изделия от дървен материал на пазара 
на Общността с цел дистрибуция или 
употреба в процеса на търговска 
дейност, независимо дали срещу 
заплащане или безплатно;

б) „пускане на пазара“ означава всяка 
доставка за пръв път на дървен материал 
и изделия от дървен материал на пазара 
на Общността с цел дистрибуция или 
употреба в процеса на търговска 
дейност, независимо дали срещу 
заплащане или безплатно;
допълнителните преработка и 
дистрибуция на дървен материал не 
представляват „пускане на пазара”.

Or. fr

Обосновка

След като дървеният материал е пуснат на пазара заедно с достатъчни гаранции, че 
рискът за незаконна сеч е бил сведен до минимум, вече не е необходимо да се изискват 
други гаранции на следващите етапи във веригата.
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Изменение 103
Samuli Pohjamo

Предложение за регламент
Член 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „оператор“ означава всяко физическо 
или юридическо лице, което пуска на 
пазара дървен материал или изделия от 
дървен материал;

(c) „оператор“ означава всяко физическо 
или юридическо лице, което купува на 
пазара дървен материал или изделия от 
дървен материал;

Or. en

Обосновка

За да бъде регламентът по-ефективен и икономически целесъобразен се предлага 
задължението за надлежна проверка да е на оператора, който пръв купува дървения 
материал и  изделията от дървен материал. Промяната в това определение ще 
намали броя на операторите, които ще трябва да правят надлежна проверка от 
приблизително 16 милиона притежатели на гори на около 50 000 купувачи.

Изменение 104
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „законно добит“ означава добит в 
съответствие с приложимото 
законодателство в страната на 
дърводобив;

г) „законно добит“ означава добит в 
съответствие с приложимото 
законодателство в страната на 
дърводобив, доколкото 
законодателството на съответната 
страна по отношение на добива и 
търговията с дървен материал и 
изделия от дървен материал  
регламентира устойчиво опазването 
и управлението на горите, защитава 
местното население и местните 
зависими от гората общности, 
тяхната жизнена среда и гарантира 
правата им

Or. nl
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Обосновка

Незадоволителното законодателство по отношение на дърводобива в страна 
производителка на дървен материал не трябва да води до пускането на пазара на ЕС 
на дървен материал и изделия от дървен материал вследствие на безотговорно 
отношение към дърводобива в ЕС и/или не трябва да дава възможност на тези 
страни да влезнат в нелоялна конкуренция със страни производителки на дървен 
материал, които спазват стандартите за благосъстояние и екологичните 
стандарти.

Изменение 105
Riitta Myller

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) „риск“ означава вероятността от 
настъпване на събитие, засягащо 
дървения материал или изделията от 
дървен материал, внесени на или 
изнесени от територията на 
Общността, което предотвратява 
правилното прилагане на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

В настоящия си вид предложението не определя какво представлява риск, който 
изисква оценка на риска. Без ясно определение на риска, правилното изпълнение на 
настоящия регламент ще бъде затруднено.

Изменение 106
Riitta Myller, Anders Wijkman

Предложение за регламент
Член 2 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб)  "висок риск" означава ситуация, 
която изисква допълнителни 
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задължения за извършване на 
надлежна проверка, поради следните 
фактори, представляващи висок риск: 
1) изделието от дървен материал
2) източникът на дървен материал: 
наличие на висок риск се предполага, 
когато има повтаряща се и надеждна 
информация за съществени пропуски 
в управлението на горите в 
съответната страна на произход, 
които биха могли да доведат до износ 
на незаконен дървен материал от 
страната,
3) сложен път на доставка на 
продукта:  по-сложния път на 
доставка на даден продукт повишава 
риска от незаконен произход на 
съставките му.

Or. en

Обосновка

В регламента следва д се прави разграничение между висок риск и нисък риск за да се 
избегнат ненужни тежести за оператори, които използват дървен материал при 
който рискът да е незаконен е малък. Определението за "висок риск” следва да 
помогне на операторите и на съответните органи да идентифицират страните или 
доставчиците, които представляват особено висок риск за незаконни доставки на 
дървен материал.

Изменение 107
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „управление на риска“ означава 
комплекс от мерки и процедури, 
осъществявани от операторите, с 
цел да бъде намален до минимум 
рискът от пускане на пазара на 
незаконно добит дървен материал и 
изделия от него;

д) „управление на риска“ означава
систематично определяне на 
степента на риск и изпълнение на 
всички необходими мерки за 
ограничаване на излагането на риск. 
Това включва дейности като събиране 
на данни и информация, анализ и 
оценка на риска, предписване и 
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предприемане на действия и редовен 
мониторинг и преглед на процеса и 
неговите резултати, на базата на 
международни и национални 
източници и стратегии, както и на 
такива на Общността.

Or. en

Обосновка

Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за 
предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран 
риболов въвежда една по-ясна рамка за управление на риска, като предоставя насоки 
за операторите относно мерките, които могат да бъдат предприети за да се сведе 
до минимум риска от пускането на пазара и предоставянето на незаконен дървен 
материал по веригата за доставки.

Изменение 108
Riitta Myller, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „управление на риска“ означава 
комплекс от мерки и процедури, 
осъществявани от операторите, с 
цел да бъде намален до минимум 
рискът от пускане на пазара на 
незаконно добит дървен материал и 
изделия от него;

д) „управление на риска“ означава
систематично определяне на 
степента на риск и изпълнение на 
всички необходими мерки за 
ограничаване на излагането на риск. 
Това включва дейности като събиране 
на данни и информация, анализ и 
оценка на риска, предписване и 
предприемане на действия и редовен 
мониторинг и преглед на процеса и 
неговите резултати, на базата на 
международни и национални 
източници и стратегии, както и на 
такива на Общността.

Or. en
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Обосновка

Определението на управление на риска в настоящото законодателно предложение не 
споменава дейностите, които операторът следва да предприеме за да сведе до 
минимум риска от попадането на незаконен дървен материал във веригата за 
снабдяване. Но за да има операторът яснота относно дейностите, които следва да 
предприеме,  и за да се намали административната тежест за операторите, са 
необходими ясни насоки.  Точна формулировка на управление на риска може да бъде 
намерена в регламента за незаконния риболов (ЕО) № 1005/2008.

Изменение 109
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „управление на риска“ означава 
комплекс от мерки и процедури, 
осъществявани от операторите, с цел да 
бъде намален до минимум рискът от 
пускане на пазара на незаконно добит 
дървен материал и изделия от него;

д) „управление на риска“ означава 
комплекс от мерки и процедури, 
осъществявани от операторите, с цел да 
бъде изключен рискът от пускане на 
пазара на незаконно добит дървен 
материал и изделия от него;

Or. nl

Обосновка

Целта на настоящата директива е не само да се ограничи до минимум нелегалният и 
безотговорен добив на дървен материал, а той да се изключи от европейския пазар. 
Понятието „да се намали до минимум“ е прекалено гъвкаво, прекалено неясно и може 
да се тълкува по различни начини.

Изменение 110
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „приложимо законодателство“ 
означава законодателството на 
страната на дърводобив, с което се 

е) „приложимо законодателство“ 
означава националното, регионалното 
или международното 
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регламентира опазването и 
управлението на горите и добивът на 
дървен материал, както и 
законодателството по отношение на 
търговията с дървен материал или 
изделия от дървен материал, което е 
свързано с опазването и управлението 
на горите и с добива на дървен 
материал;

законодателство, с което се 
регламентира опазването и 
управлението на горите и добивът на 
дървен материал и което се отнася до 
съхраняването на биологичното 
разнообразие, устойчивото 
управление на горите, правата 
относно използването на ресурсите и 
свеждането до минимум на 
неблагоприятни въздействия върху 
околната среда;  Във връзка с това се 
прилага и законодателството по 
отношение на търговията, правата 
на собственост, защитата и правата 
на местното население и/или на 
местните зависими от гората 
общности, защитата и признаването 
на тяхната жизнена среда, 
трудовото и социалното 
законодателство, данъчното 
облагане, вносните и износните 
мита, както и плащанията за право 
на ползване и таксите, свързани с 
реколтата, превоза и пускането на 
пазара;

Or. nl

Обосновка

Следва да се прилагат се не само изискванията на страната производителка на 
дървен материал, но и също така изискванията на страните вносителки. Заедно със 
защитата на вековни гори, гористи области, биологичното разнообразие, 
екологичната система, околната среда, лоялната търговия и борбата срещу 
изменението на климата, ЕС в различни свои директиви е поел ангажимент за защита 
на правата на човека, на културното наследство, устойчивото регионално развитие, 
устойчивото развитие на селските райони и борба с бедността. Това трябва да се 
отразява последователно в законодателството и ясно да личи от него.
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Изменение 111
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „приложимо законодателство“ 
означава законодателството на страната 
на дърводобив, с което се регламентира 
опазването и управлението на горите и 
добивът на дървен материал, както и 
законодателството по отношение на 
търговията с дървен материал или 
изделия от дървен материал, което е 
свързано с опазването и управлението 
на горите и с добива на дървен 
материал;

е) „приложимо законодателство“ 
означава законодателството на страната 
на дърводобив, с което се регламентира 
защитата и управлението на горите и 
добивът на дървен материал, както и 
законодателството по отношение на 
търговията с дървен материал или 
изделия от дървен материал, което е 
свързано със защитата и управлението 
на горите и с добива на дървен 
материал;

Or. fr

Обосновка

Акцентът трябва да бъде по-скоро върху защитата и управлението на горите, 
отколкото върху опазването им, което дава несъразмерно голяма тежест на ролята 
на горите като хранилище на биологично разнообразие. Думата „защита” отговаря в 
по-голяма степен на ангажиментите, поети от Европейската комисия в рамките на 
министерските конференции за защита на горите в Европа.

Изменение 112
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „организация за мониторинг“ 
означава юридическо лице или 
асоциация, основаваща се на членство, 
или федерация, която има юридическата 
правоспособност да следи и гарантира 
прилагането на системи за надлежна 
проверка от страна на операторите, 
които са сертифицирани като 

з) „организация за мониторинг“ 
означава юридическо лице или 
асоциация, основаваща се на членство, 
или федерация, която има юридическата 
правоспособност да следи и гарантира 
прилагането на системи за надлежна 
проверка от страна на операторите, 
които са сертифицирани като 
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използващи такива системи. използващи такива системи.
Организацията за мониторинг трябва 
да разполага с необходимите 
експертни познания и да бъде 
независима.
Административната служба на 
организацията за мониторинг и 
нейните дейности в тази област 
трябва да бъдат наблюдавани.

Or. nl

Обосновка

Прозрачност.

Изменение 113
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „организация за мониторинг“ 
означава юридическо лице или 
асоциация, основаваща се на членство, 
или федерация, която има 
юридическата правоспособност да следи 
и гарантира прилагането на системи за 
надлежна проверка от страна на 
операторите, които са сертифицирани 
като използващи такива системи.

з) „организация за мониторинг“ 
означава юридическо лице или 
асоциация, основаваща се на членство,
която има подходящи експертни 
знания, демонстрирала е юридическа 
и финансова независимост от 
операторите, които сертифицира и  
има юридическата правоспособност да 
следи и гарантира прилагането на 
системи за надлежна проверка от страна 
на операторите, които са сертифицирани 
като използващи такива системи.

Or. en

Обосновка

Мониторинговите организации трябва да бъдат надеждни и независими за 
ефективното функциониране на системите за надлежна проверка.
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Изменение 114
Samuli Pohjamo

Предложение за регламент
Член 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „организация за мониторинг“ 
означава юридическо лице или 
асоциация, основаваща се на членство, 
или федерация, която има юридическата 
правоспособност да следи и гарантира 
прилагането на системи за надлежна 
проверка от страна на операторите, 
които са сертифицирани като 
използващи такива системи.

з) „организация за мониторинг“ 
означава юридическо лице или 
асоциация, основаваща се на членство, 
или федерация, която има юридическата 
правоспособност и подходящи 
експертни знания да следи и гарантира 
прилагането на системи за надлежна 
проверка от страна на операторите, 
които са сертифицирани като 
използващи такива системи.

Or. en

Обосновка

Мониторинговите организации трябва да покажат, че са на достатъчно високо 
експертно равнище.

Изменение 115
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „организация за мониторинг“ 
означава юридическо лице или 
асоциация, основаваща се на членство, 
или федерация, която има юридическата 
правоспособност да следи и гарантира 
прилагането на системи за надлежна 
проверка от страна на операторите, 
които са сертифицирани като 
използващи такива системи.

з) „организация за мониторинг“ 
означава юридическо лице или 
асоциация, основаваща се на членство, 
или федерация, която има юридическата 
правоспособност и експертни 
познания да следи и гарантира 
прилагането на системи за надлежна 
проверка от страна на операторите, 
които са сертифицирани като 
използващи такива системи.
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Or. fr

Обосновка

Организациите на стопански субекти разполагат със сигурни експертни познания и 
ноу-хау. Следва да им бъде позволено да предоставят на разположението на 
членовете си системи за надлежна проверка.

Изменение 116
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – буква и) a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) Устойчиво управление на горите
Управлението и използването на 
горите и залесените земи по начин и в 
степен, позволяващи да се съхрани 
биологичното им разнообразие, 
производителността, капацитетът 
за възстановяване, жизнеността и 
потенциалът им да изпълняват, 
понастоящем и в бъдеще, подходящи 
екологични, икономически и социални 
функции на местно, национално и 
глобално равнище, без да се причинява 
вреда на други екосистеми.

Or. de

Обосновка

Определение съгласно резолюция H1 на процедурата на Министерската конференция 
по опазване на горите в Европа (MCPFE). Това определение е постигнало най-голяма 
степен на съгласие и най-общоприетото.
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Изменение 117
Anders Wijkman, Péter Olajos

Предложение за регламент
Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а
Разработване на изисквания за 

устойчивост
Европейският парламент и Съветът, 
или Съветът, според случая, приемат 
стандарт на Общността относно 
дървен материал и изделия от дървен 
материал от естествени гори, чиято 
цел е постигането на най-високи 
изисквания за устойчивост. 
Такива мерки се предприемат въз 
основа на предложения, представени 
от Комисията в рамките на три 
години след датата на влизане в сила 
на настоящия регламент, съгласно 
процедурите, определени в Договора.

Or. en

Обосновка

В по-дългосрочен план законодателството следва да гарантира не само законността, 
но и устойчивостта на дървения материал, пускан или предоставян на пазара на ЕС. 
Законността следва да се разглежда само като първа стъпка в правилната посока. 
Политиката на ЕС в областта на горите трябва в крайна сметка да съответства и 
да подкрепя проактивно приоритетните цели на устойчивото развитие.

Изменение 118
Caroline Lucas

Предложение за регламент
Член 3 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите извършват надлежна 
проверка, за да намалят до минимум 
риск от пускане на пазара на 

1. Операторите гарантират, че 
пускат или предоставят на  пазара 
само законно добит дървен материал 
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незаконно добит дървен материал и 
изделия от него. За тази цел те 
използват рамка от процедури и 
мерки, наричана по-долу „система за 
надлежна проверка“.

и изделия от дървен материал. 

Or. en

Обосновка

Clarification - replaces Изменение 20 in original Report, which the Rapporteur withdraws to 
avoid possible misinterpretation that the requirement to exercise due diligence (as opposed to 
implement a due diligence system) applies only to operators place timber and timber products 
on the market. All operators must exercise general diligence (if not put in place a system) in 
order to fulfil the general obligations of Article 1 (first subparagraph) - namely to ensure that 
only legally harvested timber and timber products are made available on the market. Article 
3(1) is superfluous since Article 3(2) (as amended) clearly sets out the requirements of 
operators who place timber and timber products on the market, and Article 3(2a)(new) sets 
out those of operators who make timber and timber products available.

Изменение 119
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 3 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите извършват надлежна 
проверка, за да намалят до минимум 
риск от пускане на пазара на 
незаконно добит дървен материал и 
изделия от него. За тази цел те 
използват рамка от процедури и мерки, 
наричана по-долу „система за надлежна 
проверка“.

1. Операторите извършват надлежна 
проверка, за да могат да гарантират, 
че на пазара не се пускат нелегално 
добит дървен материал и изделия от 
него. За тази цел те използват рамка от 
процедури и мерки, наричана по-долу 
„система за надлежна проверка“.

Or. nl

Обосновка

Целта на настоящата директива е не само да се ограничи до минимум нелегалният и 
безотговорен добив на дървен материал, а той да се изключи от европейския пазар. 
Понятието „да се намали до минимум“ е прекалено гъвкаво, прекалено неясно и може 
да се тълкува по различни начини. Участниците на пазара трябва да могат да 
гарантират и да докажат, че техните собствени продукти са добити по легален и 
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отговорен начин.

Изменение 120
Samuli Pohjamo

Предложение за регламент
Член 3 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите извършват надлежна 
проверка, за да намалят до минимум 
риск от пускане на пазара на незаконно 
добит дървен материал и изделия от 
него. За тази цел те използват рамка от 
процедури и мерки, наричана по-долу 
„система за надлежна проверка“.

1. Операторите извършват надлежна 
проверка, за да намалят до минимум 
риск от купуване на пазара на незаконно 
добит дървен материал и изделия от 
него. За тази цел те използват рамка от 
процедури и мерки, наричана по-долу 
„система за надлежна проверка“.

Or. en

Обосновка

За да бъде регламентът по-ефективен и икономически целесъобразен се предлага 
задължението за надлежна проверка да е на оператора, който пръв купува дървения 
материал и  изделията от дървен материал. Промяната в това определение ще 
намали броя на операторите, които ще трябва да правят надлежна проверка от 
приблизително 16 милиона притежатели на гори на около 50 000 купувачи. 
Купувачите работят на пазара редовно и повечето от тях вече са установили 
системи, които биха могли да осигурят надлежна проверка.

Изменение 121
Riitta Myller

Предложение за регламент
Член 3 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите установяват система за 
надлежна проверка, съдържаща 
посочените в член 4, параграф 1 
елементи, или използват системата за 
надлежна проверка на призната 
организация за мониторинг, посочена в 

2. Операторите, които пускат дървен 
материал и изделия от дървен 
материал на пазара, установяват 
система за надлежна проверка, 
съдържаща посочените в член 4, 
параграф 1 елементи, или използват 
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член 5, параграф 1. системата за надлежна проверка на 
призната организация за мониторинг, 
посочена в член 5, параграф 1.
Съществуващ национален 
законодателен надзор или доброволен 
механизъм за надзор, установен от 
предприятия, внасящи дървен 
материал, може да се използват за 
основа на системата за надлежна 
проверка. 

Or. en

Изменение 122
Caroline Lucas

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Операторите, които предоставят 
на пазара дървен материал и изделия 
от дървен материал, следва, на всички 
етапи от веригата за доставки да 
могат:
i) да предоставят информация за 
наименованието на вида, страната 
на добив и, когато е възможно, гората 
на произход;
ii) да посочат  оператора, доставил 
дървения материал и изделията от 
дървен материал, както и оператора, 
на когото те са доставени;

Or. en

Обосновка

Заменя Изменение 22 в първоначалния доклад за да се намали административната 
тежест за операторите, които предоставят дървен материал и изделия от дървен 
материал на пазара. 
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Изменение 123
Riitta Myller

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Операторите, които предоставят 
на пазара дървен материал и изделия 
от дървен материал, следва, на всички 
етапи от веригата за доставки:
а) да могат да идентифицират 
оператора, доставил дървения 
материал и изделията от дървен 
материал, както и оператора, на 
когото те са доставени;
б) да могат да предоставят 
информация, при поискване, за 
оператора на който се доставя дървен 
материал или изделия от дървен 
материал, като посочват 
страната/ните на добив, гората на 
добив и вида на дърветата, 
използвани за дървения материал и 
изделията от него;

Or. en

Обосновка

Това би довело до осъществима проследяемост във веригата за доставка, помагайки 
на дружествата да гарантират законност.

Изменение 124
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Операторите, които предоставят 
на пазара дървен материал и изделия 
от дървен материал, следва, на всички 
етапи от веригата за доставки: 
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i) да етикетират дървения материал 
и изделията от дървен материал с 
оглед предоставяне на информация 
относно името на вида, страната на 
произход и, когато е възможно,  
концесията на произход; 
ii) да могат да идентифицират 
оператора, доставил дървения 
материал и изделията от дървен 
материал, както и оператора, на 
когото те са доставени;

Or. en

Обосновка

Всички оператори във веригата на доставка следва да са обвързани с абсолютната 
забрана за предоставяне на пазара на незаконно добит дървен материал или изделия 
от такъв дървен материал и трябва да проявяват необходимата предпазливост за 
тази цел. За да подпомагат проследяването, всички оператори трябва да 
предоставят информация относно продуктите, техния източник и за кого е 
доставката.

Изменение 125
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Операторите, които предоставят 
на пазара дървен материал и изделия 
от дървен материал, следва, на всички 
етапи от веригата за доставки да 
могат:
i) да посочат  оператора, доставил 
дървения материал и изделията от 
дървен материал, както и оператора, 
на когото те са доставени;
ii) да предоставят информация 
относно страната и района на 
произход на дървения материал и на 
изделията от дървен материал;
iii) да проверят, когато е необходимо, 
дали операторът, който пръв е пуснал 
дървения материал и изделията от 
дървен материал на пазара, е 
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изпълнил задълженията си, 
произтичащи от настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Важно е операторите, които предоставят дървен материал и изделия от дървен 
материал на пазара да запазят информацията, свързана с всички етапи по веригата 
на снабдяване и, когато е необходимо, да могат да проверят дали информацията, 
предоставена от оператора, който пръв е пуснал дървения материал на пазара, е била 
получена правилно чрез надлежна проверка.

Изменение 126
Riitta Myller

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) гарантира, че на пазара се пускат 
само законно добит дървен материал 
и изделия от такъв материал 
посредством система за проследяване,

Or. en

Обосновка

За да се гарантира законност, следва да се въведе проста система за проследяване по  
веригата на доставка.

Изменение 127
Samuli Pohjamo

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a – уводна част и подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) осигурява достъп до следната 
информация относно дървения материал 

а) осигурява достъп до следната 
информация относно дървения материал 
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и изделията от дървен материал, които 
операторът пуска на пазара:

и изделията от дървен материал, които 
операторът купува на пазара:

i) описание; (i) описание; наименование на вида;

Or. en

Обосновка

1а) Възлагането на задължението за надлежна проверка на купувача, ще направи 
регламента по-ефективен.
1аi) За подобряване на нивото на информираност, следва да се включи 
наименованието на вида.
2) Критерии за оценка на риска от незаконно добит дървен материал са вече 
разработени и следователно следва да бъдат споменати в настоящия регламент.
3) Регламентът трябва да определи съществуващите системи, които се считат за 
отговарящи на изискванията за надлежна проверка. Всички системи, изброени в 
настоящия регламент, следва да гарантират законност и следователно не е 
необходимо създаването на нови системи за надлежна проверка.

Изменение 128
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a - подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) обем и/или тегло; заличава се

Or. fr

Обосновка

Изискването за информация относно обема и/или теглото в предвидената система за 
надлежна проверка вероятно ще утежнят съществуващите системи за 
сертифициране на управлението на горите. Чрез включване на процедури по контрол 
тези системи позволяват да се проследяват обемът и теглото на дървения материал, 
изнасян от участъците, за които собствениците са получили сертифициране.  
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Изменение 129
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a - подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) обем и/или тегло; заличава се

Or. fr

Обосновка

Информацията относно обема и/или теглото на дървения материал ще създадат 
прекалено големи бюрократични процедури, които ще навредят на съществуващите 
системи за сертифициране на управлението на горите. Действително, тези системи 
за сертифициране позволяват да се гарантира проследимостта на участъците 
дървен материал и вече включват подробности относно обема и теглото.  

Изменение 130
Riitta Myller

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) включват процедура за управление на 
риска; и

б) включват процедура за управление на 
риска в съответствие с член 5а 

Or. en

Изменение 131
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пускането и предоставянето на 
пазара на дървен материал и изделия 
от дървен материал от конфликтни 
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райони следва да се разглежда от 
операторите като представляващо 
висок риск съгласно настоящия 
регламент. 

Or. en

Обосновка

Рискът от незаконен добив при дървен материал и изделия от дървен материал от 
конфликтни райони е по-висок. 

Изменение 132
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Забранява се пускането и 
предоставянето на пазара на дървен 
материал и изделия от дървен 
материал, добити в нарушение на 
права за ползване на земя и ресурси на 
местните хора. При очаквано съдебно 
производство и решение, 
операторите преустановяват 
доставката на дървен материал и 
изделия от дървен материал от 
съответните райони. 

Or. en

Обосновка

С това изменение се цели защита на местните хора в страните, в които явно 
съществуват нарушения на правата за ползване на земята и горите.
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Изменение 133
Samuli Pohjamo

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 
изделия от него.

2. Критериите, които операторът 
използва  за оценка на съществуването 
на риск от пускане на пазара на 
незаконно добит дървен материал и 
изделия от него се определят в 
приложение ХХ..

Or. en

Обосновка

1а) Възлагането на задължението за надлежна проверка на купувача, ще направи 
регламента по-ефективен.
1аi) За подобряване на нивото на информираност, следва да се включи 
наименованието на вида.
2) Критерии за оценка на риска от незаконно добит дървен материал са вече 
разработени и следователно следва да бъдат споменати в настоящия регламент.
3) Регламентът трябва да определи съществуващите системи, които се считат за 
отговарящи на изискванията за надлежна проверка. Всички системи, изброени в 
настоящия регламент, следва да гарантират законност и следователно не е 
необходимо създаването на нови системи за надлежна проверка.

Изменение 134
Véronique Mathieu

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 
изделия от него.

2. Критериите, които операторът 
използва за оценка на съществуването 
на риск от пускане на пазара на 
незаконно добит дървен материал и 
изделия от него са определени в 
приложение ХХ..
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Or. en

Обосновка

xxx

Изменение 135
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 

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 изделия от него.  

2. Критериите, които операторът 
използва, за да определи риска от 
пускане на пазара на дървен материал, 
добит чрез незаконна сеч, или изделия 
от такъв дървен материал, са 
посочени в приложение XX.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез 
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 11, параграф 2.

Or. fr

Обосновка

Секторът на горското стопанство вече е разработил и прилага механизми/критерии 
за анализ на риска, които следва да се използват в този контекст.
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Изменение 136
Lena Ek

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 изделия от него.

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 изделия от него. По 
този начин Комисията специално  
взема под внимание особеното 
положение и капацитета на малките 
и средни предприятия и, в границите 
на възможностите, предлага на тези 
предприятия адаптирани и 
опростени алтернативи за системи 
за докладване и контрол, така че тези 
системи да не се превърнат в 
прекомерна тежест.

Or. sv

Обосновка

Малките и средни предприятия разполагат с ограничени ресурси и способности за 
участие в широкомащабни и често сложни механизми на мониторинг и този факт 
трябва да се взема под внимание при изготвянето и приемането от страна на 
Комисията на мерки за прилагането на система за надлежна проверка. Поради тази 
причина, доколкото е възможно и без да се застрашават предмета и целите на 
настоящия регламент, Комисията следва да отчита най-вече особеното положение 
на тези предприятия и в съответствие с това да предлага също така опростени, но и 
реални алтернативи. 
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Изменение 137
Caroline Lucas

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 
изделия от него. 

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 
изделия от него и предоставя регистър 
на високорисковите източници на 
дървен материал и на изделия от 
дървен материал .

Or. en

Изменение 138
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 4 –  параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията въвежда също така 
критерии за преценка, дали 
съществува опасност от пускане на 
пазара на дървен материал и изделия 
от дървен материал, при добива на 
който само недостатъчно или въобще 
не са взети предвид въпроси като 
съхраняването на биологичното 
разнообразие и екологичната 
система, защитата на жизнената 
среда на местните общности, 
защитата на зависимите от гората 
общности и защитата и правата на 
местното население.

Or. nl
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Обосновка

Заедно със защитата на вековни гори, гористи области, биологичното разнообразие, 
екологичната система, околната среда, насърчаване на лоялната търговия и борбата 
срещу изменението на климата, ЕС в различни свои директиви е поел ангажимент и за 
защита на правата на човека, на културното наследство, устойчивото регионално
развитие, устойчивото развитие на селските райони и борба с бедността. Това 
трябва да се отразява последователно в законодателството и ясно да личи от него.

Изменение 139
Riitta Myller, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 4 –  параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди приемането на допълнителни 
мерки за прилагане се провеждат 
консултации със съответните 
заинтересовани страни.  

Or. en

Обосновка

Параграфът се добавя за де се гарантира допитване до заинтересованите страни в 
процеса на вземане на решения.

Изменение 140
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Отделни държави-членки не 
трябва да бъдат възпирани при 
допускането на пазара на дървен 
материал и на изделия от дървен 
материал да поставят по-високи 
изисквания по отношение на добива и 
произхода на дървения материал от 
тези, установени в настоящия 
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регламент, отнасящи се до 
устойчивостта, опазването на 
околната среда, съхраняването на 
биологичното разнообразие и на 
екологичната система, защитата на 
жизнената среда на местните 
общности, защитата на зависимите 
от гората общности, защитата и 
правата на местното население и 
правата на човека.

Or. nl

Обосновка

Заедно със защитата на вековни гори, гористи области, биологичното разнообразие, 
екологичната система, околната среда, насърчаване на лоялната търговия и борбата 
срещу изменението на климата, ЕС в различни свои директиви е поел ангажимент и за 
защита на правата на човека, на културното наследство, устойчивото регионално 
развитие, устойчивото развитие на селските райони и борба с бедността. Това 
трябва да се отразява последователно в законодателството и ясно да личи от него.

Изменение 141
Samuli Pohjamo

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Следните системи се считат за 
съответстващи на практика на 
изискванията на член 4, параграф 1:
- разрешително за изсичане, получено 
от съответните органи 
- одобрени планове за управление на 
горите 
- удостоверения от признати схеми за 
сертифициране
- законови лицензии, установени в 
рамките на Споразумение за 
доброволно партньорство, съгласно 
Регламент (ЕО) №  2173/2005
- сертификати в съответствие със 
системите за управление на околната 
среда (ISO, EMAS и равностойните на 
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тях)
- разрешително по CITES
- проверени или сертифицирани 
системи за проследяване.
Когато дървеният материал или 
изделията от дървен материал идват 
от страни, определени като 
високорискови, съгласно член 4, 
параграф 2, системите, изброени в 
настоящия параграф не са 
достатъчни и е необходима надлежна 
проверка, съгласно член 4, параграф 1.

Or. en

Обосновка

1а) Възлагането на задължението за надлежна проверка на купувача, ще направи 
регламента по-ефективен.
1аi) За подобряване на нивото на информираност, следва да се включи 
наименованието на вида.
2) Критерии за оценка на риска от незаконно добит дървен материал са вече 
разработени и следователно следва да бъдат споменати в настоящия регламент.
3) Регламентът трябва да определи съществуващите системи, които се считат за 
отговарящи на изискванията за надлежна проверка. Всички системи, изброени в 
настоящия регламент, следва да гарантират законност и следователно не е 
необходимо създаването на нови системи за надлежна проверка.

Изменение 142
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Следните установени системи се 
считат за отговарящи на условията 
за надлежна проверка, предвидена в 
параграф 1, и поради това не налагат 
допълнителна надлежна проверка:
а) сертификати, издадени от 
признати системи за сертифициране 
в областта на горското стопанство;
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б) разрешителни FLEGT, издадени в 
рамките на доброволните 
споразумения за партньорство, 
посочени в Регламент (ЕО) № 
2173/2005 на Съвета от 20 декември 
2005 година за установяването на 
схема на разрешителни FLEGT за 
вноса на дървесина в Европейската 
общност1;
в) разрешителни за изсичане или 
равнозначни системи, издадени от
компетентните национални или 
регионални органи;
г) планове за управление на горите, 
утвърдени от компетентните 
национални или регионални органи;
д) сертификати, издадени в 
съответствие със стандартите по 
отношение на управлението на 
околната среда (ISO, EMAS и 
равнозначни на тях);
е) разрешителни по CITES;
ж) проверени или сертифицирани 
системи за проследяване.
В случаи, в които дървеният 
материал или изделията от дървен 
материал са от области с висок риск, 
определени в параграф 2, системите, 
посочени в настоящия параграф, не са 
достатъчни и трябва да се извърши 
цялостна надлежна проверка, 
определена в параграф 1.
1 ОВ L 347, 30.12.2005 г., стр. 1.

Or. fr

Обосновка

Секторът на горското стопанство вече прилага широк набор от мерки, които са били 
успешни и са допринесли за намаляване на вноса и търговията с дървен материал, 
добит чрез незаконна сеч.  Такива системи следва да се признават и да се считат за 
равнозначни фактически на надлежната проверка.
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Изменение 143
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Етикетиране

Държавите-членки гарантират, че в 
рамките на две години от влизане в 
сила на настоящия регламент 
всичкият дървен материал и 
продуктите от дървен материал, 
които са предоставени на пазара, са 
етикетирани в съответствие с 
разпоредбите на член 3.

Or. en

Обосновка

Операторите надолу по веригата на доставки, а също така и обществеността 
следва да имат правото да знаят дали продуктите са добити законно или не. 

Изменение 144
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4б
Разработване на изисквания за 

устойчивост
В срок от една година след влизане в 
сила на настоящия регламент 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета 
законодателно предложение относно 
стандарт на Общността за целия 
дървен материал и продуктите от 
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дървен материал, добити от 
естествени гори, целящ изпълнение 
на най-високите изисквания за 
устойчивост.

Or. en

Обосновка

The EU FLEGT Action Plan states that it is the aim of the EU to: “support international 
efforts to tackle the global problem of illegal logging and associated trade and contribute to 
the wider objective of sustainable forest management”. Moroever: “Illegal logging thus 
undermines many essential elements of the EC’s development objectives: public sector 
financing for development targeted at the poor, peace, security, good governance, the fight 
against corruption, and sustainable environmental management.”.  Therefore legislation 
should ensure that trade in illegal timber and timber products on the EU market is halted and 
that the broader perspective of sustainable development is supported by this legislation.

Изменение 145
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 5 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи признават
организациите за мониторинг, които са 
кандидатствали за такова признаване, 
ако организацията за мониторинг 
отговаря на следните изисквания:

1. Комисията, като следва 
посочената в параграф 3б процедура, 
признава организациите за мониторинг, 
които са кандидатствали за такова 
признаване, ако организацията за 
мониторинг отговаря на следните 
изисквания:

Or. en

Обосновка

Важно е да се прави разграничение между компетенциите на частна организация за 
мониторинг и компетентния орган, който отговаря за надзора както върху 
организациите за мониторинг, така и върху системата за надлежна проверка.
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Изменение 146
Caroline Lucas

Предложение за регламент
Член 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи признават
организациите за мониторинг, които 
са кандидатствали за такова 
признаване, ако организацията за 
мониторинг отговаря на следните 
изисквания:

1. Комисията, в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 11, параграф 2, буква а), признава 
като организация за мониторинг 
частна или публична организация, 
която е установила система за 
надлежна проверка, която съдържа 
определените в член 4, параграф 1 
елементи.
1а. Публична организация, която 
кандидатства за признаване в 
съответствие с параграф 1, изпълнява 
следните изисквания: 

а) има качество на юридическо лице; а) има качество на юридическо лице;

аа) урежда се от публичното право;
б) установила е система за надлежна 
проверка, съдържаща посочените в 
член 4, параграф 1 елементи;

б) била е установена, за да изпълнява 
специфични функции в горския 
сектор, но не с цел управление или 
прилагане на националните 
изисквания във връзка с добивните 
дейности;
ба) финансира се, в по-голямата си 
част, от държавата, от 
регионалните или местниоргани или 
от други органи, които са субекти на 
публичното право;

в) задължава сертифицираните от нея 
оператори да използват нейните 
системи за надлежна проверка;

в) задължава сертифицираните от нея 
оператори да използват нейните 
системи за надлежна проверка;

г) въвела е механизъм за мониторинг, за 
да се гарантира, че операторите, които 
тя е сертифицирала като използващи 
нейната система за надлежна проверка, 
използват системите за надлежна 
проверка ;

г) въвела е механизъм за мониторинг, за 
да се гарантира, че операторите, които 
тя е сертифицирала като използващи 
нейната система за надлежна проверка, 
използват системите за надлежна 
проверка ;

д) предприема подходящи 
дисциплинарни мерки срещу всеки 

д) предприема подходящи
дисциплинарни мерки срещу всеки 
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сертифициран оператор, който не спазва 
системата за надлежна проверка на 
организацията за мониторинг;

сертифициран оператор, който не спазва 
нейната система за надлежна 
проверка; дисциплинарните мерки 
могат да включват докладването на 
случая до съответния компетентен 
национален орган.

да) няма конфликт на интереси с 
компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Съвместно с новото изменение Х (което въвежда член 5, параграф 1б (нов)), 
настоящото изменение замества изменение 28 от проектодоклада - за да уточни, че 
публичните структури могат да функционират като организации за мониторинг и за 
да изложи подходящите критерии за допустимост за частните и публични 
структури.

Изменение 147
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 5 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи признават
организациите за мониторинг, които са 
кандидатствали за такова признаване, 
ако организацията за мониторинг 
отговаря на следните изисквания:

1. Комисията, в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 11, параграф 2а, признава
организациите за мониторинг, които са 
кандидатствали за такова признаване, 
ако организацията за мониторинг 
отговаря на следните изисквания:

Or. en

Обосновка

Акредитацията на организациите за мониторинг на равнище ЕС ще предотврати 
създаването на различни стандарти и изкривяването на пазара. За надеждните 
организации за мониторинг са необходими ясни критерии за акредитация и минимални 
изисквания за дейността на тези организации.



PE418.388 80/121 AM\764461BG.doc

BG

Изменение 148
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(aa) има подходящи експертни 
знания;

Or. en

Обосновка

Важно е да се прави разграничение между компетенциите на частна организация за 
мониторинг и компетентния орган, който отговаря за надзора както върху 
организациите за мониторинг, така и върху системата за надлежна проверка.

Изменение 149
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) има подходящи експертни знания;

Or. en

Обосновка

Акредитацията на организациите за мониторинг на равнище ЕС ще предотврати 
създаването на различни стандарти и изкривяването на пазара. За надеждните 
организации за мониторинг са необходими ясни критерии за акредитация и минимални 
изисквания за дейността на тези организации.
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Изменение 150
Samuli Pohjamo

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) има подходящи експертни знания;

Or. en

Обосновка

Организацията за мониторинг трябва да демонстрира, че разполага с подходящи 
експертни знания за осъществяване на мониторинг на системата за надлежна 
проверка.

Изменение 151
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) има подходящи експертни знания;

Or. en

Изменение 152
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) е финансово независима от 
оператора, който сертифицира;

Or. en
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Обосновка

Важно е да се прави разграничение между компетенциите на частна организация за 
мониторинг и компетентния орган, който отговаря за надзора както върху 
организациите за мониторинг, така и върху системата за надлежна проверка.

Изменение 153
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) е правно и финансово независима 
от оператора, който сертифицира;

Or. en

Обосновка

Акредитацията на организациите за мониторинг на равнище ЕС ще предотврати 
създаването на различни стандарти и изкривяването на пазара. За надеждните 
организации за мониторинг са необходими ясни критерии за акредитация и минимални 
изисквания за дейността на тези организации.

Изменение 154
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предприема подходящи 
дисциплинарни мерки срещу всеки 
сертифициран оператор, който не спазва 
системата за надлежна проверка на 
организацията за мониторинг.

д) предприема подходящи 
дисциплинарни мерки срещу всеки 
сертифициран оператор, който не спазва 
системата за надлежна проверка на 
организацията за мониторинг. Тези 
мерки включват като основни 
санкции докладването на случая до 
съответните компетентни 
национални органи за прилагане и до 
Комитета, както е посочено в член 
11.
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Or. en

Обосновка

Важно е да се прави разграничение между компетенциите на частна организация за 
мониторинг и компетентния орган, който отговаря за надзора както върху 
организациите за мониторинг, така и върху системата за надлежна проверка.

Изменение 155
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предприема подходящи 
дисциплинарни мерки срещу всеки 
сертифициран оператор, който не спазва 
системата за надлежна проверка на 
организацията за мониторинг.

д) предприема подходящи 
дисциплинарни мерки срещу всеки 
сертифициран оператор, който не спазва 
системата за надлежна проверка на 
организацията за мониторинг; 
дисциплинарните мерки включват 
докладването на случая до 
съответния компетентен 
национален орган.

Or. en

Обосновка

Акредитацията на организациите за мониторинг на равнище ЕС ще предотврати 
създаването на различни стандарти и изкривяването на пазара. За надеждните 
организации за мониторинг са необходими ясни критерии за акредитация и минимални 
изисквания за дейността на тези организации.

Изменение 156
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предприема подходящи д) предприема подходящи 
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дисциплинарни мерки срещу всеки 
сертифициран оператор, който не спазва 
системата за надлежна проверка на 
организацията за мониторинг.

дисциплинарни мерки срещу всеки 
сертифициран оператор, който не спазва 
системата за надлежна проверка на 
организацията за мониторинг. 
Възможни такива мерки са отнемане 
на сертификата и изключване от 
пазара.

Or. nl

Изменение 157
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) да) разполага с правила, които 
предвиждат следното:
i) нейните членове или операторите, 
сертифицирани от организацията за 
мониторинг, са задължени да спазват 
нейната система за надлежна 
проверка;
ii) контрол на организацията за 
мониторинг от нейните членове или 
операторите, използващи нейната 
система.

Or. en

Обосновка

Важно е да се прави разграничение между компетенциите на частна организация за 
мониторинг и компетентния орган, който отговаря за надзора както върху 
организациите за мониторинг, така и върху системата за надлежна проверка.
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Изменение 158
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) да) разполага с правила, които 
предвиждат следното:
i) нейните членове или операторите, 
сертифицирани от организацията за 
мониторинг, са задължени да спазват 
нейната система за надлежна 
проверка;
ii) контрол на организацията за 
мониторинг от нейните членове или 
операторите, използващи нейната 
система.

Or. en

Обосновка

Акредитацията на организациите за мониторинг на равнище ЕС ще предотврати 
създаването на различни стандарти и изкривяването на пазара. За надеждните 
организации за мониторинг са необходими ясни критерии за акредитация и минимални 
изисквания за дейността на тези организации. 

Изменение 159
Caroline Lucas

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Частна организация, която 
кандидатства за признаване в 
съответствие с параграф 1, изпълнява 
следните изисквания: 
а) урежда се от частното право;
б) има качество на юридическо лице;
в) има подходящи експертни знания;
г) е финансово независима от 
оператора, който сертифицира; 
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д) операторите, които тя 
сертифицира, са задължени от 
устава на организацията да 
използват нейната система за 
надлежна проверка; 
е) въвела е механизъм за мониторинг, 
за да се гарантира, че операторите, 
които тя е сертифицирала като 
използващи нейната система за 
надлежна проверка, използват 
системите за надлежна проверка ;
ж) предприема подходящи 
дисциплинарни мерки срещу всеки 
сертифициран оператор, който не 
спазва нейната система за надлежна 
проверка; дисциплинарните мерки 
могат да включват докладването на 
случая до съответния компетентен 
национален орган. 

Or. en

Обосновка

Съвместно с новото изменение Х (което въвежда член 5, параграф 1 ), настоящото 
изменение замества изменение 28 от проектодоклада - за да уточни, че публичните 
структури могат да функционират като организации за мониторинг и за да изложи 
подходящите критерии за допустимост за частните и публични организации.

Изменение 160
Riitta Myller, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) документи, които удостоверяват, 
че тя разполага с подходящи 
експертни знания;

Or. en
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Изменение 161
Samuli Pohjamo

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) документи, които удостоверяват, 
че тя разполага с подходящи 
експертни знания;

Or. en

Обосновка

Организацията за мониторинг трябва да демонстрира, че разполага с подходящи 
експертни знания за осъществяване на мониторинг на системата за надлежна 
проверка.

Изменение 162
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) документи, които удостоверяват, 
че тя е в състояние да въведе 
система, която изпълнява 
критериите, посочени в член 4 и в 
член 5, параграф 1;

Or. en

Изменение 163
Riitta Myller, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) документи, които удостоверяват, 
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че тя е в състояние да въведе 
система, която изпълнява 
критериите, посочени в членове 4 и 5;

Or. en

Изменение 164
Caroline Lucas

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентните органи вземат 
решение дали да признаят
организацията за мониторинг в срок от 
три месеца след подаване на заявление 
от страна на организацията.

3. Решение дали организацията за 
мониторинг да бъде призната се взема 
в срок от три месеца след подаване на 
заявление от страна на организацията.

Решението за признаване на 
организация за мониторинг се 
съобщава от Комисията на 
компетентния орган на държавата-
членка, която има юрисдикция над 
тази организация, съвместно с копие 
от молбата, в срок от 15 дни от 
датата на решението;

Те извършват редовни проверки, за да 
се уверят, че организациите за 
мониторинг спазват установените в 
параграф 1 изисквания.

Компетентните органи на 
държавите-членки извършват редовни 
проверки, включително одиторски 
проверки на място, или въз основа на 
обоснована загриженост, изразена от 
трети страни, за да се уверят, че 
организациите за мониторинг спазват 
установените в параграф 1 изисквания.
Ако, след провеждане на тези 
проверки, компетентните органи 
установят, че организациите за 
мониторинг не спазват изискванията, 
посочени в параграф 1, те уведомяват 
незабавно Комисията и докладват до 
нея всяко съответно доказателство 
по този въпрос.

Or. en
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Изменение 165
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 5 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентните органи вземат 
решение дали да признаят
организацията за мониторинг в срок от 
три месеца след подаване на заявление 
от страна на организацията. 

3. В съответствие с процедурата, 
установена в член 11, параграф2, 
Комисията решава дали да препоръча 
признаването на организацията за 
мониторинг в срок от три месеца след 
получаване на уведомление от 
компетентния орган на държавата-
членка, който препоръчва 
организацията за признаване.

Or. en

Обосновка

Важно е да се прави разграничение между компетенциите на частна организация за 
мониторинг и компетентния орган, който отговаря за надзора както върху 
организациите за мониторинг, така и върху системата за надлежна проверка.

Изменение 166
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те извършват редовни проверки, за да 
се уверят, че организациите за 
мониторинг спазват установените в 
параграф 1 изисквания.

Инспекторите на ЕС и 
компетентните органи на 
държавите-членки извършват редовни 
проверки, включително одиторски 
проверки на място, или въз основа на 
обоснована загриженост, изразена от 
трети страни, за да се уверят, че 
организациите за мониторинг спазват 
установените в параграф 1 изисквания.
Всички доклади от инспекциите се 
предоставят на разположение на 
обществеността.
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Or. en

Обосновка

Инспекторите на ЕС ще помагат компетентните органи на държавите-членки да 
гарантират точност и съгласуваност в прилагането на регламента.

Изменение 167
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган оттегля 
признаването на дадена организация за 
мониторинг, ако се констатира, че 
посочените в параграф 1 изисквания 
вече не се изпълняват.

4. В съответствие с процедурата, 
посочена в член 11, параграф 2, 
Комисията решава дали да оттегли
признаването на дадена организация за 
мониторинг, ако се констатира, че 
посочените в параграф 1 изисквания 
вече не се изпълняват.

Or. en

Изменение 168
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентните органи уведомяват 
Комисията в срок от два месеца относно 
всяко решение за предоставяне, отказ 
или оттегляне на признаване на дадена 
организация за мониторинг.

5. Компетентните органи уведомяват 
Комисията в срок от два месеца относно 
всяко решение, с което се препоръчва
предоставяне, отказ или оттегляне на 
признаване на всяка организация за 
мониторинг.

Or. en
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Изменение 169
Riitta Myller

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентните органи уведомяват 
Комисията в срок от два месеца относно 
всяко решение за предоставяне, отказ
или оттегляне на признаване на дадена 
организация за мониторинг.

5. Компетентните органи уведомяват 
Комисията в срок от два месеца относно 
всяко решение, с което се препоръчва
предоставяне, отказ или оттегляне на 
признаване на всяка организация за 
мониторинг.

Or. en

Изменение 170
Riitta Myller

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Процедура за управление на риска
1. Държавите-членки гарантират, че 
процедурите за управление на риска се 
прилагат по независим, обективен и 
прозрачен начин.
2. За да се определи равнището на 
риска, Комисията, в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 11, параграф 2: 
а) установява и управлява една или 
повече бази данни, които съдържат 
имената на дърводобивните 
предприятия и на операторите, 
които са били осъждани за незаконни 
дейности, естеството на 
нарушението и страната и региона, 
където нарушението е било 
извършено;
б) съставя списък на съществуващи 
информационни източници, които 
операторите могат да ползват с цел 
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оценяване на равнището на риска;
в) разработва насоки за ползване на 
инструменти за управление на риска; 
предоставя списък на най-често 
срещаните нередности и видове 
нарушения;
3. Въз основа на оценка на риска, 
операторите предприемат 
допълнителни мерки в случай, че 
дадена ситуация представлява по-
голям риск. Допълнителните мерки, 
наред с другото, могат да включват:
а) даване на предварително 
уведомление на контролните органи 
относно датата и подробностите на 
покупката,
б) изискване на доказателство за 
съответни системи за управление, по 
силата на които е била договорена 
покупката,
в) изискване за допълнителни 
документи, данни или информация.
4. Списъкът в алинея 1 от параграф 4 
се преразглежда и при необходимост 
се разширява от Комисията, в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
11, параграф 2.

Or. en

Изменение 171
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 7 – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки за мониторинг Мерки за мониторинг и контрол
1. Компетентните органи извършват 
проверки, за да установят дали 
операторите спазват изискванията, 
посочени в член 3, параграфи 1 и 2 и 
член 4, параграф 1.

1. Компетентните органи извършват 
проверки, за да установят дали 
операторите спазват изискванията, 
посочени в член 3, параграфи 1 и 2 и 
член 4.

Or. en
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Обосновка

Държавите-членки следва да разполагат с ясни критерии на равнище ЕС за проверки 
на системите за мониторинг, за да се гарантират еднакви условия на територията 
на ЕС. По-специално, проверките се провеждат в случаите, когато компетентните 
органи разполагат с информация, която поставя под въпрос ефективното 
функциониране на системата за мониторинг.

Изменение 172
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи извършват 
проверки, за да установят дали 
операторите спазват изискванията, 
посочени в член 3, параграфи 1 и 2 и 
член 4, параграф 1.

1. Компетентните органи извършват 
проверки, по-специално митнически 
проверки, за да установят дали 
операторите спазват изискванията, 
посочени в член 3, параграфи 1 и 2 и 
член 4, параграф 1.

Or. pl

Обосновка

Следва да се подчертае трансграничното естество на проблема. Още на границите 
на ЕС е възможно е да се възпрепятства внасянето на незаконно добит дървен 
материал на вътрешния пазар на Съюза.

Изменение 173
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Контрол се осъществява в 
съответствие с годишен план и/или 
въз основа на обоснована 
загриженост, изразена от трети 
страни. 
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Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да разполагат с ясни критерии на равнище ЕС за проверки 
на системите за мониторинг, за да се гарантират еднакви условия на територията 
на ЕС. По-специално, проверките се провеждат в случаите, когато компетентните 
органи разполагат с информация, която поставя под въпрос ефективното 
функциониране на системата за мониторинг.

Изменение 174
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Контролът може да включва, 
наред с другото:
а) преглед на техническите и 
управленски системи, както и на 
процедурите за надлежна проверка и 
оценка на риска, използвани от 
операторите.
б) преглед на документация и
регистри, удостоверяващи 
правилното функциониране на 
системите и процедурите.
в) сондажни проверки, включително 
одиторски проверки на място. 

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да разполагат с ясни критерии на равнище ЕС за проверки 
на системите за мониторинг, за да се гарантират еднакви условия на територията 
на ЕС. По-специално, проверките се провеждат в случаите, когато компетентните 
органи разполагат с информация, която поставя под въпрос ефективното 
функциониране на системата за мониторинг.
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Изменение 175
Riitta Myller

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите оказват цялото 
необходимо съдействие за улесняване 
на извършването на проверките, 
посочени в параграф 1.

2. Операторите трябва да предоставят 
на компетентния орган цялото 
необходимо съдействие за изпълнение 
на неговите задължения, по-
специално по отношение на достъп до 
помещения и предоставяне на 
документация или архиви.

Or. en

Изменение 176
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите оказват цялото 
необходимо съдействие за улесняване 
на извършването на проверките, 
посочени в параграф 1.

2. Операторите оказват цялото 
необходимо съдействие за улесняване 
на извършването на контрола, посочен 
в параграф 1.

Or. en

Изменение 177
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 7 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След извършване на посочените в 
параграф 1 проверки компетентните 
органи могат да изискат от оператора 
да предприеме коригиращи мерки.

3. След извършване на посочения в
параграф 1 контрол компетентните 
органи могат да предприемат 
незабавни коригиращи мерки.
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Подобни мерки могат да включват, 
наред с другото:
а) незабавно прекратяване на 
търговската дейност;
б) конфискуване на дървения 
материал или изделия от дървен 
материал.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да разполагат с ясни критерии на равнище ЕС за проверки 
на системите за мониторинг, за да се гарантират еднакви условия на територията 
на ЕС. По-специално, проверките се провеждат в случаите, когато компетентните 
органи разполагат с информация, която поставя под въпрос ефективното 
функциониране на системата за мониторинг.

Изменение 178
Caroline Lucas

Предложение за регламент
Член 7 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След извършване на посочените в 
параграф 1 проверки компетентните 
органи могат да изискат от оператора 
да предприеме коригиращи мерки.

3. След извършване на посочения в 
параграф 1 контрол компетентните 
органи могат да предприемат 
коригиращи мерки. Когато такива 
мерки са били изискани, но не са били 
предприети от оператора в 
специално определения срок, 
компетентните органи могат да 
наложат санкции в съответствие с 
член 13.

Or. en

Обосновка

Заедно с изменение Х към член 7 - параграф 4 (нов), настоящото изменение замества 
изменение 40 от проектодоклада (което докладчикът оттегля). Целта е да бъде 
уточнено, че коригиращите мерки се отнасят до необходимостта от изменение на 
системите и процесите за надлежна проверка, а незабавните мерки се отнасят до 
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незабавното прилагане на действия срещу съмнения за нарушаване на изискванията, 
посочени в член 3 (както е изменен).

Изменение 179
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След извършване на посочените в 
параграф 1 проверки компетентните 
органи могат да изискат от оператора да 
предприеме коригиращи мерки. 

3. След извършване на посочените в 
параграф 1 проверки компетентните 
органи могат да изискат от оператора да 
предприеме съразмерни коригиращи 
мерки. 

Or. fr

Изменение 180
Riitta Myller

Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След извършване на посочените в 
параграф 1 проверки компетентните 
органи могат да изискат от оператора да 
предприеме коригиращи мерки.

3. След извършване на посочените в 
параграф 1 инспекции компетентните 
органи могат да изискат от оператора да 
предприеме коригиращи мерки.

Or. en

Изменение 181
Riitta Myller

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Проверки се извършват винаги, 
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когато:
а) компетентният орган на 
държавата-членка има основания да 
поставя под въпрос спазването на 
изискванията на настоящия 
регламент по отношение на 
предлагането на пазара на дървен 
материал или на продукти от дървен 
материал от страна на оператор; 
или
б) компетентният орган разполага с 
информация, която поставя под 
въпрос спазването от страна на 
оператора на изискванията за 
надлежна проверка, посочени в 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 182
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. При съмнение за извършени 
сериозни нарушения държавите-
членки започват цялостно 
разследване и прилагат незабавни 
правоохранителни мерки.

Or. en

Изменение 183
Caroline Lucas

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Ако след извършване на посочения 
в параграф 1 контрол се предполага, че 
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операторът е нарушил съзнателно 
изискването/изискванията, 
посочено/и в член 3, компетентните 
органи могат, в съответствие с 
тяхното национално 
законодателство, да предприемат 
незабавни мерки, които, наред с 
другото, могат да включват:
а) незабавно прекратяване на 
търговската дейност и 
б) конфискуване на дървения 
материал или изделия от дървен 
материал.

Or. en

Обосновка

Заедно с изменение Х към член 7 - параграф 4 (нов), настоящото изменение замества 
изменение 40 от проектодоклада (което докладчикът оттегля). Целта е да бъде 
уточнено, че коригиращите мерки се отнасят до необходимостта от изменение на 
системите и процесите за надлежна проверка, а незабавните мерки се отнасят до 
незабавното прилагане на действия срещу съмнения за нарушаване на изискванията, 
посочени в член 3 (както е изменен).

Изменение 184
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Проверки се извършват винаги, 
когато:
а) компетентният орган на 
държавата-членка има основания да 
поставя под въпрос спазването на 
изискванията на настоящия 
регламент по отношение на 
предлагането на пазара на дървен 
материал или на продукти от дървен 
материал от страна на оператор; 
или
б) компетентният орган разполага с 
информация, която поставя под 
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въпрос спазването от страна на 
оператора на изискванията за 
надлежна проверка, посочени в 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да разполагат с ясни критерии на равнище ЕС за проверки 
на системите за мониторинг, за да се гарантират еднакви условия на територията 
на ЕС. По-специално, проверките се провеждат в случаите, когато компетентните 
органи разполагат с информация, която поставя под въпрос ефективното 
функциониране на системата за мониторинг.

Изменение 185
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Проверки се извършват винаги, 
когато:
а) компетентният орган на 
държавата-членка има основания да 
поставя под въпрос спазването на 
изискванията на настоящия 
регламент по отношение на 
предлагането на пазара на дървен 
материал или на продукти от дървен 
материал от страна на оператор; 
или
б) компетентният орган разполага с 
информация, която поставя под 
въпрос спазването от страна на 
оператора на изискванията за 
надлежна проверка, посочени в 
настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

За да се гарантира единна система за контрол, на държавите-членки следва да бъдат 
предоставени ясни критерии за мониторинг и контрол върху операторите и 
организациите за мониторинг.

Изменение 186
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Предложение за регламент
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Незабавни правоохранителни мерки
1. Когато едно физическо лице е 
заподозряно в извършването или бъде 
заловено, докато извършва нарушение, 
или едно юридическо лице е 
заподозряно като отговорно за 
подобно нарушение, държавите-
членки започват цялостно 
разследване на нарушението и, в 
съответствие с тяхното национално 
законодателство и в зависимост от 
сериозността на нарушението, 
вземат незабавни правоохранителни 
мерки, и по-специално:
а) незабавно прекратяване на 
търговската дейност;
б) премаршрутиране на пратките 
към друго пристанище или временно 
спиране или отклоняване на 
превозното средство към друг пункт 
за инспекция;
в) временно спиране или конфискуване 
на всеки товар или превозно средство 
за доставки или на оборудване, 
използвано за въпросната операция;
г) конфискуване на дървения материал 
или изделия от дървен материал.
д)  отнемане на разрешението за 
пускане на пазара на дървен материал 
и изделия от дървен материал.
2. Правоохранителните мерки са от 
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такова естество, че да 
предотвратяват продължаването на 
въпросното нарушение и да 
позволяват на компетентните 
органи да приключат разследването.

Or. en

Обосновка

Текстът, както е изменен, следва текста, приет в Регламент (ЕО) № 1005/2008 
относно незаконния риболов.

Изменение 187
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Вносители, които предлагат дървен 
материал на европейския пазар, 
трябва да включват в годишния си 
доклад и въздействията върху 
околната среда, както и социалните 
последствия от своята 
(международна) дейност и от добива 
и транспорта на дървения материал.
Тук става въпрос преди всичко за 
въздействията върху околната среда 
и за социалните последствия в района 
на дърводобив и в страната 
производителка на дървен материал.

Or. nl

Обосновка

Прозрачност и възможност за контрол. 
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Изменение 188
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обобщена информация от посочените 
в параграф 1 документи се оповестява 
публично в съответствие с 
Директива 2003/4/EО.

2. Обобщена информация от посочените 
в параграф 1 документи се оповестява 
публично в интернет в съответствие с 
Директива 2003/4/EО.

Or. pl

Обосновка

Изменението уточнява по какъв начин следва да се предостави информацията на 
обществеността. 

Изменение 189
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията оповестява публично 
списъка на компетентните органи.

2. Комисията оповестява публично в 
интернет списъка на компетентните 
органи. Този списък се актуализира.

Or. pl

Обосновка

Изменението уточнява по какъв начин следва да се предостави информацията на 
обществеността.
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Изменение 190
Samuli Pohjamo

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Консултативна група 

1. Създава се консултативна група, 
съставена от представители на 
заинтересованите участници, 
включващи, наред с другите, 
представители на горската 
индустрия, собственици на гори, НПО 
и сдружения на потребителите, а 
председателството се поема от 
представител на Комисията.
2. Представители на държавите-
членки могат да участват в 
заседанията или по собствена 
инициатива или по покана от страна 
на консултативната група.
3. Консултативната група определя 
своя правилник, който се оповестява 
на уебстраницата на Комисията.
4. Комисията предоставя 
необходимата за консултативната 
група техническа и логистична 
помощ и предоставя на разположение 
Секретариата за провеждане на 
заседанията.
5. Консултативната група проучва и 
предоставя становища по въпроси, 
свързани с прилагането на настоящия 
регламент, повдигнати от нейния 
председател или по негова собствена 
инициатива, или по искане на 
членовете на консултативната група 
или на Комитета.
6. Комисията съобщава на Комитета 
становищата на консултативната 
група.   
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Or. en

Обосновка

За осигуряване на ефикасно прилагане на регламента и за гарантиране на добра 
комуникация между всички участници трябва да бъде създадена консултативна група, 
до която може да се допитва Комитетът по дървен материал.

Изменение 191
Riitta Myller, Anders Wijkman

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да изменя 
посочения в приложението списък на 
дървен материал и изделия от дървен 
материал, като отчита 
техническите характеристики, 
крайното предназначение и 
производствените процеси. 

заличава се

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез 
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 11, параграф 2.

Or. en

Изменение 192
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Правонарушения

Държавите-членки вземат 
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съответните мерки, за да 
гарантират, че най-малко следните 
нарушения на настоящия регламент 
се наказват със санкции:
а) невъвеждане от страна на 
оператор на система за надлежна 
проверка;
б) невъвеждане и/или непривеждане в 
действие от страна на оператор на 
система за надлежна проверка, която 
изпълнява всички изисквания на 
настоящия регламент и по-специално 
на член 4;
в) пускане на пазара от оператор на 
дървен материал или на продукти от 
дървен материал, когато операторът 
или знае, или не или не извършва 
надлежна проверка за отстраняване 
на риска, че дървеният материал е 
добит, търгуван или обработен в 
нарушение на законодателството на 
държавата на произход.

Or. en

Обосновка

За създаване на правна сигурност, нарушенията, които водят до санкции, следва да 
бъдат определени в текста на регламента. Тези правонарушения насърчават в 
достатъчна степен операторите да предприемат необходимите мерки за 
гарантиране, че в ЕС бива търгуван единствено законно добит дървен материал и 
продукти от дървен материал.

Изменение 193
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
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настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират тяхното прилагане. 
Санкциите трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от 31 декември 20ХХ г. и 
незабавно я уведомяват за всички 
последващи изменения, свързани с 
тях.

настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират тяхното прилагане. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи, което може да включва, 
наред с другото:

i) финансови санкции, отразяващи:
- степента на вредата, нанесена на 
околната среда;
- стойността на продуктите от 
дървен материал;
- данъчните загуби и икономическите 
вреди, причинени от нарушението; 
ii) конфискуване на дървения 
материал или изделия от дървен 
материал;
iii) временна забрана на предлагането 
на пазара на дървен материал и 
изделия от дървен материал.
iv) държавите-членки също така 
могат, или като алтернатива, да 
използват ефективни,
съответстващи и разубеждаващи 
наказателни санкции;
Финансовите санкции представляват 
поне петкратната стойност на 
изделията от дървен материал, 
получени чрез извършването на 
сериозно нарушение. В случай на 
повторно сериозно нарушение в 
рамките на пет години финансовите 
санкции нарастват до поне 
десетократната стойност на 
изделията от дървен материал, 
получени чрез извършване на сериозно 
нарушение.
Без да се нарушават останалите 
разпоредби в правото на Общността 
във връзка с обществените средства, 
държавите-членки не предоставят 
държавни помощи по националните 
схеми за държавните помощи или от 
фондовете на Общността на 
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оператори, които са осъдени за 
сериозни нарушения на настоящия 
регламент, до предприемането на 
коригиращи мерки и прилагането на 
ефективни, съответстващи и 
разубеждаващи санкции.

Or. en

Обосновка

Евентуална рамка на ЕС за минимални санкции и наказания ще предотврати 
изкривяването на конкуренцията или съсредоточаването на пазара на дървен 
материал в държавите с най-ниско равнище на санкции. Подобна правна рамка е вече 
създадена на равнище ЕС от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета относно 
създаването на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване 
на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

Изменение 194
Riitta Myller, Jens Holm

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират тяхното изпълнение. 
Санкциите трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от 31 декември 20ХХ г. и 
незабавно я уведомяват за всички 
последващи изменения, свързани с тях. 

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушения по смисъла на член 1, и 
предприемат всички необходими мерки, 
за да гарантират тяхното прилагане. 
Санкциите трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи и те 
могат да включват наказателни или 
административни санкции, като 
например временна забрана за 
предлагане на пазара на дървен 
материал и изделия от дървен 
материал. 
Глобите следва да бъдат 
пропорционални и да бъдат 
определяни при отчитане на 
данъчните загуби и вредите за 
околната среда и икономическите 
вреди, причинени от нарушението 
съгласно член 1, и те се равняват на 
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десетократната стойност на 
дървения материал или на изделията 
от дървен материал, получени чрез 
нарушението.
Без да се нарушават останалите 
разпоредби в правото на Общността 
във връзка с обществените средства, 
държавите-членки не предоставят 
държавни помощи по националните 
схеми за държавните помощи или от 
фондовете на Общността на 
оператори, които са осъдени за 
нарушения в съответствие с член 1.

Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от 31 декември 20ХХ г. и 
незабавно я уведомяват за всички 
последващи изменения, свързани с тях.

Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от 31 декември 20ХХ г. и 
незабавно я уведомяват за всички 
последващи изменения, свързани с тях.

Or. en

Обосновка

Текстът, както е изменен, следва текста, приет в Регламент (ЕО) № 1005/2008 
относно незаконния риболов.

Изменение 195
Caroline Lucas

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират тяхното прилагане. 
Санкциите трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от 31 декември 20ХХ г. и 
незабавно я уведомяват за всички 

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки да гарантират 
тяхното прилагане. Санкциите могат да 
включват наказателни или 
административни наказания и трябва
да бъдат ефективни, съответстващи и 
разубеждаващи. и могат да включват, 
наред с другото:
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последващи изменения, свързани с тях.
i) финансови санкции, отразяващи 
степента на нанесените на околната 
среда вреди;
ii) конфискуване на дървения 
материал или изделия от дървен 
материал;
iii) временна забрана на предлагането 
на пазара на дървен материал и 
изделия от дървен материал.

Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от 31 декември 20ХХ г. и 
незабавно я уведомяват за всички 
последващи изменения, свързани с тях.

Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от 31 декември 20ХХ г. и 
незабавно я уведомяват за всички 
последващи изменения, свързани с тях.

Or. en

Обосновка

Регламентът също така следва да предвижда възможността за прилагане на 
наказателни санкции. Настоящото изменение уточнява и замества изменение 46 на 
докладчика. Определянето на санкции на равнището на държавите-членки би могло да 
доведе до непоследователност в рамките на ЕС по отношение на съдебното 
преследване по настоящия регламент. Това би могло да причини нарушаване на 
конкуренцията или концентриране на пазара на дървения материал в страните с най-
ниско равнище на санкции.

Изменение 196
Péter Olajos

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират тяхното прилагане. 
Санкциите трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби не по-

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират тяхното прилагане. 
Санкциите трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби не по-
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късно от 31 декември 20ХХ г. и 
незабавно я уведомяват за всички 
последващи изменения, свързани с тях.

късно от 31 декември 20ХХ г. и 
незабавно я уведомяват за всички 
последващи изменения, свързани с тях. 
Незаконните добивни дейности в 
държавите-членки следва да се 
наказват най-малко със същите 
санкции.

Or. en

Обосновка

Незаконните добивни дейности са толкова сериозни, колкото и нeзаконната търговия 
и следователно към тях следва да бъдат прилагани същите санкции.

Изменение 197
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки вземат 
съответните мерки, за да 
гарантират, че най-малко следните 
нарушения на настоящия регламент 
се наказват със санкции:
а) невъвеждане от страна на 
оператор на система за надлежна 
проверка;
б) невъвеждане и/или непривеждане в 
действие от страна на оператор на 
система за надлежна проверка, която 
изпълнява всички изисквания на 
настоящия регламент и по-специално 
на член 4;
в) пускане на пазара от оператор на 
дървен материал или на продукти от 
дървен материал, когато операторът 
или знае, или не или не извършва 
надлежна проверка за отстраняване 
на риска, че дървеният материал е 
добит, търгуван или обработен в 
нарушение на законодателството на 
държавата на произход.



PE418.388 112/121 AM\764461BG.doc

BG

2. Държавите-членки налагат 
максимална санкция в размер на 
петкратната стойност на 
изделията от дървен материал, 
получени при извършването на 
сериозно нарушение.
В случай на повторно сериозно 
нарушение в рамките на пет години 
Държавите-членки налагат 
максимална санкция в размер най-
малко на осемкратната стойност на 
изделията от дървен материал, 
получени при извършване на сериозно 
нарушение.
При прилагане на тези санкции 
държавите-членки отчитат също 
така стойността на нанесените 
щети по отношение на ресурсите на 
дървен материал и на горската околна 
среда.
3. държавите-членки също така 
могат, или като алтернатива, да 
използват ефективни, 
съответстващи и разубеждаващи 
наказателни санкции;
4. Държавите-членки могат да 
предвидят, в съответствие с 
националното законодателство, 
конфискуването на дървен материал 
или на изделия от дървен материал, 
предложени на пазара в нарушение на 
изискванията на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Чрез уточняването на ясно правонарушение и санкции се създава правен възпиращ 
ефект и това мотивира операторите да прилагат системи за гарантиране на 
изключването на незаконен дървен материал и на изделия от дървен материал във 
веригата на доставки в ЕС. Операторите също разполагат с правна яснота. 
Подходът е подобен на този, вече приложен в контекста на регламента за 
незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.
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Изменение 198
Riitta Myller, Anders Wijkman

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При подготовката на доклада, 
посочен в параграф 2 Комисията 
отчита отбелязания напредък във 
връзка със сключването и 
изпълнението на споразуменията за 
доброволно партньорство за 
правоприлагане, управление и 
търговия в областта на горското 
стопанство (FLEGT), приети в 
съответствие с Регламент № 
2173/2005. Комисията обмисля дали е 
необходимо каквото и да било 
преразглеждане на настоящия 
регламент в светлината на опита от 
прилагането на споразуменията за 
доброволно партньорство за 
правоприлагане, управление и 
търговия в областта на горското 
стопанство (FLEGT) и тяхната 
ефективност по отношение на 
справянето с проблемите на 
незаконния дървен материал.

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент трябва да гарантира ясното определение на спазването на 
изпълнителните разпоредби.  Въпреки че споразуменията за доброволно партньорство 
са важно средство за справяне с проблемите на незаконния добив на дървен материал 
и със сходни проблеми, настоящият регламент следва да отчита, че до този момент 
от ЕО не са били разработени мерки са справяне с неспазването на регламент на 
Съвета на ЕС относно режима на разрешителни.
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Изменение 199
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При подготовката на доклада, 
посочен в параграф 2 Комисията 
отчита отбелязания напредък във 
връзка със сключването и 
изпълнението на споразуменията за 
доброволно партньорство за 
правоприлагане, управление и 
търговия в областта на горското 
стопанство (FLEGT), приети в 
съответствие с Регламент № 
2173/2005. Комисията обмисля дали е 
необходимо каквото и да било 
преразглеждане на настоящия 
регламент в светлината на опита от 
прилагането на споразуменията за 
доброволно партньорство за 
правоприлагане, управление и 
търговия в областта на горското 
стопанство (FLEGT) и тяхната 
ефективност по отношение на 
справянето с проблемите на 
незаконния дървен материал.

Or. en

Обосновка

С настоящия регламент не се създава разпоредба за справяне с неспазване на схемата 
на разрешителни FLEGT. Следва да бъде уточнено, че следва да бъдат предприети 
всички необходими мерки за гарантиране на спазването на мерките по прилагане на 
настоящия регламент.
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Изменение 200
Caroline Lucas

Предложение за регламент
Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Изменение на Директива 2008/99/ЕО

1. Към член 3 от Директива 
2008/99/ЕО се добавя следната буква, в 
сила от датата на прилагане на 
настоящия регламент: 
"иа) пускането на пазара на 
незаконно добит дървен материал или 
изделия от дървен материал."
Към приложение А от Директива 
2008/99/ЕО се добавя следното тире, в 
сила от датата на прилагане на 
настоящия регламент:
Регламент на Европейския парламент 
и на Съвета от [...] за определяне на 
задълженията на операторите, 
които пускат на пазара дървен 
материал и изделия от дървен 
материал".

Or. en

Изменение 201
Lena Ek

Предложение за регламент
Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Преглед

Три години след датата на влизане в 
сила на настоящия регламент и на 
всеки пет години след това 
Комисията извършва преглед на
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прилагането на настоящия 
регламент по отношение на неговите 
предмет и цел и представя на 
Европейския парламент 
заключенията си и предложенията, 
които отправя въз основа на тях.
При прегледа вниманието се насочва 
върху:
А. подробен и задълбочен анализ на 
изследванията и разработките в 
областта на устойчивото горско 
стопанство;
въздействието на настоящия 
регламент върху общия пазар, като 
специално се отчита 
конкурентоспособността и 
възможностите на новите 
участници да се установят на пазара;
положението на малките и средни 
предприятия на пазара и по какъв 
начин настоящият регламент се е 
отразил върху дейността им.

Or. sv

Обосновка

За да бъде настоящият регламент ефективен и да продължава да е в съответствие с 
устойчивото горско стопанство, той трябва редовно да се оценява и актуализира.

Изменение 202
Caroline Lucas

Предложение за регламент
Член 15 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от […] година. Той се прилага от […] година.
*бележка за ОВ: две години след датата на 
влизане в сила на настоящия регламент. 

*бележка за ОВ: една година след датата на 
влизане в сила на настоящия регламент. 

Or. en
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Обосновка

Идеята за законодателство относно законността и устойчивостта на дървения 
материал и на изделията от дървен материал беше обсъждана в продължение на 
много години и настоящият регламент е резултат от процес, започнал през 2003 г. 
Значителни сектори от промишлеността вече разполагат със системи, които биха 
задоволили изискванията на настоящия регламент, те също така предоставят 
материали и опит, от които други могат да черпят. Забавянето с две още години 
преди влизане в сила на законодателството не отразява неотложния характер на 
проблемите, свързани с изменението на климата и със загубата на биологичното 
разнообразие, проблеми, чието разрешаване е изрична цел на настоящия регламент.

Изменение 203
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дървесна маса и хартии от глави 47 и 
48 от Комбинираната номенклатура, с 
изключение на продукти на основата на 
бамбук и продукти за рециклиране 
(отпадъци и остатъци); 

2. Дървесна маса и хартии от глави 47,
48 и 49 от Комбинираната 
номенклатура, с изключение на 
продукти на основата на бамбук и 
продукти за рециклиране (отпадъци и 
остатъци);

Or. fr

Обосновка

Всички видове дървен материал и изделия от дървен материал, каквото ѝ да е 
крайното им използване, трябва да бъдат обхванати от настоящия регламент.

Изменение 204
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Приложение I – точка 12 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

12а. Други изделия от дървен 
материал, включени в категориите 
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КН 94 и95, включително дървени 
играчки, спортни аксесоари и др.

Or. fr

Обосновка

Всички видове дървен материал и изделия от дървен материал, каквото ѝ да е 
крайното им използване, трябва да бъдат обхванати от настоящия регламент.

Изменение 205
Samuli Pohjamo

Предложение за регламент
Приложение I а (ново)
Организацията класифицира риска от незаконен дървен материал или изделия от 
дървен материал на равнище държава/регион като висок за всички доставки, 
когато са приложими показателите в таблица 1.

Таблица 1: Списък на показателите за висок риск на равнище държава/регион

Показатели (Примери от външни референтни източници)

Държавата/регионът 
влиза в обхвата на 
забрана на Съвета за 
сигурност на ООН за 
износ на дървен 
материал.

Прилага се по отношение на Либерия от юли 2003 г. 
(резолюция 1521 (2003) на Съвета за сигурност на ООН от 
22 декември 2003 г.) 

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions03.html

Държавата/регионът 
е известен с ниско 
равнище на прилагане 
на 
законодателството в 
областта на горите и 
с високо равнище на 
корупция.

При определяне на този показател организацията може 
да използва свои вътрешни разследвания или 
резултатите от разследвания, проведени от 
правителствени или независими неправителствени 
организации, които са активни в мониторинга на 
прилагането на законодателството в областта на 
горското стопанство, като Световната банка 
(http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.asp), 
Chatham House със седалище в Обединеното кралство 
(www.illegal-logging.info), the Environmental Investigation 
Agency (www.eia-international.org), Global Witness 
(www.globalwitness.org), Transparency International 
(www.transparency.org), и др.
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Съгласно данните на 
ФАО държавата 
показва намаляване на 
горските площи

Оценка на ФАО на световните горски ресурси (2005)
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E14.pdf) 

Организацията е 
получила коментари, 
подкрепени от 
надеждни 
доказателства от 
потребители или 
други външни страни 
относно нейните 
доставки с оглед на 
спорни източници, 
които не са били 
опровергани от 
собственото 
разследване на 
организацията.

Or. en

Изменение 206
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Приложение I а (ново)

Таблица 1: Списък на показателите за „висока вероятност” на 
национално/регионално равнище
Показатели (Примери от външни референтни 

източници)

Съветът за сигурност на ООН е приел 
забрана за износ на дървен материал 
от страната/региона.  

Прилага се по отношение на Либерия 
от юли 2003 г. (резолюция 1521 (2003) 
на Съвета за сигурност на ООН от 22 
декември 2003 г.)
http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutio
ns03.html

Страната/регионът са известни със 
слабо прилагане на нормативната 
уредба и високо ниво на корупция

При определяне на този показател 
организацията може да използва свои 
вътрешни разследвания или 
резултатите от разследвания, 
проведени от правителствени или 



PE418.388 120/121 AM\764461BG.doc

BG

независими неправителствени 
организации, които са активни в 
мониторинга на прилагането на 
законодателството в областта на 
горското стопанство, като 
Световната банка 
(http://info.worldbank.org/governance/kk
z2004/sc_country.asp), Chatham House 
със седалище в Обединеното кралство 
(www.illegal-logging.info), the 
Environmental Investigation Agency 
(www.eia-international.org), Global 
Witness (www.globalwitness.org), 
Transparency International 
(www.transparency.org), и др.

Страната е сред тези, в които 
официалните статистики на ФАО 
намаляване на горското покритие.

FAO Global Forest Resources Assessment 
2005 
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/
A0400E14.pdf) 

Към организацията са отправени 
забележки, потвърдени от надеждни 
доказателства от страна на клиенти 
или други заинтересовани трети 
страни относно съмнителни 
източници, които не са опровергани 
от собствените проучвания на 
организацията по отношение на 
доставките ѝ.
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Or. fr

Обосновка

The organisation will consider that there is a high risk of illegality concerning timber and 
timber products at national/regional level in all cases where one of the above indicators 
applies.


	764461bg.doc

