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ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, УСТАНОВЕНА С РЕГЛАМЕНТА 
НА ЕС ОТНОСНО ДЪРВЕНИЯ МАТЕРИАЛ, ЗА КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ 

РАЗРАБОТЕНИ НАСОКИ 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Регламент (ЕC) № 995/2010 за определяне на задълженията на операторите, които пускат на 
пазара дървен материал и изделия от дървен материал1 (Регламент на ЕС относно дървения 
материал) предвижда приемане на незаконодателни мерки от Комисията, насочени към еднакво 
прилагане. Комисията прие делегиран регламент, с който се въвеждат подробни изисквания и 
процедурни правила за признаването и оттеглянето на признаване на мониторингови 
организации2 и регламент за изпълнение, с който се установяват подробни правила относно 
системата за надлежна проверка, както и честотата и характера на проверките, които следва да се 
извършват от компетентните органи на държавите членки по отношение на организациите за 
мониторинг3. 

След консултации със заинтересованите страни, експерти от държавите членки и членове на 
Комитета за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с 
изделия от дървен материал (FLEGT) се достигна до общо становище, че някои аспекти на 
Регламента на ЕС относно дървения материал се нуждаят от доизясняване. Беше постигнато 
съгласие, че е необходимо да се подготви документ с насоки, в който да бъдат разгледани 
въпроси, свързани с Регламента на ЕС относно дървения материал и незаконодателните актове, 
свързани с него. Насоките бяха обсъдени и изготвени с помощта на Комитета за FLEGT. 

Насоките няма да имат задължителна правна сила —  единствената им цел е да дадат обяснения 
на някои аспекти на Регламента на ЕС относно дървения материал и на двата незаконодателни 
акта на Комисията. Те не заменят, допълват или изменят разпоредби на Регламент (ЕС) 
№ 995/2010, Регламент (ЕС) № 363/2012 г. на Комисията и Регламент (ЕС) № 607/2012 г. на 
Комисията, които представляват правната основа, която трябва да се прилага. Въпросите, 
разгледани в насоките, не трябва да се разглеждат изолирано; те трябва да бъдат използвани във 
връзка със законодателството, а не като самостоятелен документ. 

Ние смятаме все пак, че насоките ще бъдат полезен референтен материал за всеки, който ще 
трябва да спазва Регламента на ЕС относно дървения материал, тъй като съдържат важно 
изясняване на части от законодателния текст, които са трудно разбираеми. Насоките ще изиграят 
роля и за насочване на националните компетентни органи и на правоприлагащите органи в 
процеса на прилагане и привеждане в действие на съответния законодателен пакет. 

По време на консултациите относно изготвянето на двата незаконодателни акта на Комисията и 
след многобройни двустранни срещи със заинтересованите страни бяха очертани редица въпроси, 
които трябваше да бъдат включени в насоките. След като бъде натрупан известен опит в 
прилагането на Регламента на ЕС относно дървения материал и ако е необходимо, списъкът с 
въпросите би могъл да бъде допълнително разширен и документът да бъде съответно допълнен. 
 
 

                                                
1 ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23. 
2 ОВ L 115, 27.4.2012 г., стр. 12. 
3 ОВ L 177, 7.7.2012 г., стр. 16. 
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1. Определение на „пускане на пазара“ 

Съответно законодателство: 

Регламент на ЕС относно дървения материал 

Член 2 Определения 

[···] 

 б) „пускане на пазара“ означава доставка с всякакви средства, независимо от използваната 
техника на продажба, на дървен материал или изделия от дървен материал за пръв път на 
вътрешния пазар с цел дистрибуция или употреба в процеса на търговска дейност, срещу 
заплащане или безплатно. Това включва и доставка с всякакви средства за комуникация от 
разстояние по смисъла на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 
1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние (3). 
Доставянето на вътрешния пазар на изделия от дървен материал, получени от дървен материал 
или от изделия от дървен материал, които вече са пуснати на вътрешния пазар, не представлява 
„пускане на пазара“; 

[···] 

Това определение ясно посочва, че „доставката“ трябва да се осъществява: 

• на вътрешния пазар — тоест дървеният материал трябва да бъде физически наличен 
в ЕС, или добит тук или внесен и допуснат от митническите органи за свободно 
обращение, доколкото изделията не придобиват митнически статус на „съюзни стоки“ 
преди влизането им на територията на митническия съюз. Стоки под специални 
митнически режими (напр. временен внос, активно усъвършенстване, обработка под 
митнически контрол, митнически складове, свободни зони), както и при транзит и 
реекспорт, не се считат за пуснати на пазара 

• за пръв път — изделията от дървен материал, които вече са пуснати на вътрешния 
пазар на ЕС, както и изделията, получени от вече пуснати на вътрешния пазар изделия 
от дървен материал, не са в обхвата на определението. Освен това предлагането на 
изделие за пръв път се отнася до всяко отделно изделие, пуснато на пазара след датата 
на влизане в сила на регламента на ЕС относно дървения материал (3-ти март 2013 г.), 
а не за пускането на нов продукт или нова продуктова линия. Освен това концепцията 
за пускане на пазара се отнася за всяко отделно изделие, а не за тип изделие, без оглед 
дали е произведено като отделна единица или серийно.
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• в процеса на търговска дейност — така регламентът не налага изисквания на 

потребителите с нетърговска цел 

Всички посочени по-горе елементи трябва да бъдат налице едновременно. Следователно следва да 
се разбира, че „пускане на пазара“ се извършва, когато даден оператор за пръв път предложи 
дървен материал или изделия от дървен материал на пазара на ЕС за разпространение или 
употреба в рамките на своята търговска дейност. 

Разпоредбите на регламента относно „оператори“ следователно се прилагат за: 
• дружества или физически лица, които добиват дървен материал в рамките на ЕС с цел 

преработка или за разпространение за търговски или нетърговски потребители 
• дружества или физически лица, които въвеждат дървен материал или изделия от 

дървен материал в ЕС с цел преработка или разпространение за търговски или 
нетърговски потребители, и 

• дружества или физически лица, които добиват дървен материал в рамките на ЕС или 
въвеждат дървен материал или изделия от дървен материал в ЕС изключително за 
целите на своята стопанска дейност. 

По силата на това тълкуване, предприятията, които добиват дървен материал в рамките на ЕС или 
които въвеждат в ЕС дървен материал или изделия от дървен материал за употреба в своята 
собствена организация, трябва да прилагат система за надлежна проверка. Съгласно това 
тълкуване не се изисква дървеният материал да бъде продаден или физически преместен до 
определено лице: дървеният материал попада в обхвата на Регламента веднага след като 
доставчикът го предостави за разпространение или употреба в ЕС4. 

Мястото съгласно регламента на посредниците, които действат не просто като корабни агенти, а 
като посредници, които снабдяват с продукти други лица, ще трябва да бъде определено чрез 
препращане към конкретните факти във всеки отделен случай и приложимите договорни 
споразумения. Посредник, който закупува и въвежда дървен материал в ЕС по предварителна 
поръчка от купувач, е със статус на „оператор“, действащ от свое име, за разлика от същинския 
посредник, който действа от името и за сметка на друго лице и в нито един момент не става 
собственик на съответните изделия. 

За дървен материал, който е добит извън ЕС: 

• Когато дружество, установено в ЕС, купува дървен материал или изделия от дървен 
материал в трета държава и ги внася в ЕС, дружеството, установено в ЕС, става оператор, 
когато дървеният материал или изделията от дървен материал се въведат в ЕС. 

• Когато дружество, установено в ЕС, купува дървен материал или изделия от дървен 

                                                
4 Настоящото тълкуване до голяма степен е в съответствие с подхода, възприет в Ръководството за прилагане на директиви, основано на новия 
подход и глобалния подход („Синьо ръководство“), което е публикувано на: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blue- 
guide/guidepublic_en.pdf. Определението в Регламента на ЕС относно дървения материал обаче се различава от това, използвано в директивите 
за единния пазар. 
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материал в трета държава и след това ги внася в ЕС чрез посредник, дружеството, 
установено в ЕС, става оператор, когато дървеният материал или изделията от дървен 
материал се въведат в ЕС. 

• Когато дружество, установено в ЕС, поръчва дървен материал или изделия от дървен 
материал в трета държава от доставчик, установен в държава, която не е членка на ЕС, 
дружеството, установено в ЕС, става оператор, когато дървеният материал се въведе в ЕС 
(дори ако собствеността официално не е прехвърлена до доставката на дървения материал 
на дружеството, установено в ЕС). 

• Когато дружество, установено в държава, която не е членка на ЕС, внася дървен материал 
или изделия от дървен материал в ЕС, получава режим допускане за свободно обращение 
и след това търси купувач, дружеството, установено в държавата, която не е членка на ЕС, 
става оператор, когато дървеният материал или изделията от дървен материал се въведат в 
ЕС (тъй като дружеството, установено в държавата, която не е членка на ЕС, е 
предложило изделията от дървен материал на пазара на ЕС). 

• Когато дружество, установено в държава, която не е членка на ЕС, продава дървен 
материал или изделия от дървен материал от трета държава директно на крайни 
потребители в ЕС с нетърговска цел, дружеството, установено в държавата, която не е 
членка на ЕС, става оператор, когато дървеният материал или изделията от дървен 
материал се въведат в ЕС. 

Всички оператори, независимо дали са установени в ЕС или извън ЕС, трябва да спазват забраната 
за пускане на незаконно добит дървен материал на пазара и задължението да извършват надлежна 
проверка. 

В приложение І са дадени сценарии, които показват как тълкуването на „пускане на пазара“ ще се 
реализира на практика. 

Регламентът на ЕС относно дървения материал няма обратна сила. Това означава, че забраната не 
се прилага за дървен материал и изделия от дървен материал, които са пуснати на пазара преди 
влизането в сила на регламента на 3 март 2013 г. При все това, при проверка от страна на 
компетентните органи, операторите ще трябва да покажат, че са създали система за надлежна 
проверка, която функционира от 3 март 2013 г. Затова е важно операторите да са в състояние да 
идентифицират своите доставки преди и след тази дата. Задължението за проследяване за 
търговците също се прилага от тази дата. 



5 

 

 
2. Определение за незначителен риск 

Съответно законодателство: 

Регламент на ЕС относно дървения материал 

Член 6 

Системи за надлежна проверка  

[…] 

в) освен когато рискът, установен в хода на процедурите за оценка на риска, посочени в буква б), 
е незначителен — процедури за ограничаване на риска, състоящи се от набор от подходящи и 
пропорционални мерки и процедури за реално намаляване на този риск и които могат да 
включват изискването на допълнителна информация или документи и/или изискването за 
извършване на проверка от трето лице. 

 

Надлежната проверка изисква даденият оператор да събере информация за дървения материал и 
изделията от дървен материал и техните доставчици, с цел провеждането на пълна оценка на 
риска. Информацията, която се изисква да бъде оценена съгласно член 6, може да бъде разделена 
на две категории. 

• Член 6, параграф 1, буква а) — специфична информация, свързана с дървения материал 
или изделията от дървен материал: описание, държавата на дърводобив (и, където е 
приложимо, поднационален регион и концесия за дърводобив), доставчикът и търговецът, 
както и документация, посочваща съответствието с приложимото законодателство. 

• Член 6, параграф 1, буква б) — обща информация за обстоятелствата, при които се 
извършва оценка на продукта — специфична информация относно широкото 
разпространение на незаконен добив на конкретни дървесни видове и широкото 
разпространение на незаконни практики за добив на дървен материал на мястото на 
добиването, както и относно сложността на веригата за доставки. 

Докато общата информация осигурява на операторите представа за обстоятелствата, при които 
трябва да се оцени степента на риска, специфичната информация за продукта е необходима за 
определяне на риска, свързан със самото изделие от дървен материал. Това означава, че ако 
общата информация насочва вниманието към потенциалните рискове, трябва да се обърне 
специално внимание на събирането специфичната за продукта информация. Ако продуктът е 
получен от няколко източника на дървен материал, ще бъде необходимо да се направи оценка на 
риска за всеки компонент или вид. 

Нивото на риска може да се оцени само за всеки отделен случай, тъй като зависи от множество 
фактори. Въпреки че не съществува единно приета система за оценка на риска, като общо правило 
операторът ще трябва да разгледа следните въпроси:
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• Къде е добит дървеният материал? 
Дали незаконната сеч е широко разпространена в държавата, подрегиона, или концесията, 
от които произхожда дървеният материал? Дали конкретният дървесен вид е изложен на 
особено висок риск от незаконна сеч? Наложени ли са санкции от Съвета за сигурност на 
ООН или Съвета на Европейския съюз по отношение на вноса или износа на дървен 
материал? 

• Изразява ли се загриженост по отношение на равнището на управление? 
Равнището на управление може да постави под съмнение надеждността на някои 
документи, посочващи съответствие с приложимото законодателство. Затова трябва да 
бъдат взети предвид равнището на корупция в държавата, показателите за стопански риск 
или други показатели за управление. 

• Предоставени ли са от доставчика и подлежат ли на проверка всички документи, 
доказващи спазването на приложимите законови разпоредби? 
Ако всички възможни документи са лесно достъпни, съществува по-голяма вероятност 
веригата за доставка на изделието да е установена. Трябва да има основателна увереност, 
че документите са истински и надеждни. 

• Има ли признаци на участие на дружество от веригата на доставка в практики, 
свързани с незаконна сеч? 
Съществува по-голям риск дървен материал, закупен от дружество, което участва в 
практики, свързани с незаконна сеч, да е незаконно добит. 

• Сложна ли е веригата за доставка?5 
Колкото по-сложна е веригата за доставки, толкова по-трудно може да бъде 
проследяването на произхода на дървения материал в дадено изделие до източника на 
добива. Несъбирането на необходимата информация на някой етап от веригата за доставки 
може да увеличи възможността незаконно добит дървен материал да проникне по 
веригата. 

Следва да се счита, че за дадена доставка съществува незначителен риск, когато след пълна 
оценка на специфичната информация за конкретен продукт и на общата информация не се 
открива никаква причина за безпокойство. 

Списъкът с критерии за оценка на риска не е изчерпателен; операторите имат право да добавят 
допълнителни критерии, ако те ще послужат за определяне на вероятността дървеният материал в 
дадено изделие да е незаконно добит, или за доказване на законен дърводобив.

                                                
5 За класифициране на сложността на веригата на доставка вж. раздел 3. 
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3. Изясняване на критерия за оценка на риска, свързан със сложността на 
веригата на доставка 

Съответно законодателство: 

Регламент на ЕС относно дървения материал 

Член 6 

Системи за надлежна проверка 

[···] 

 б) процедури за оценка на риска, даващи на оператора възможност да анализира и извършва 
оценка на риска от пускане на пазара на незаконно добит дървен материал или на изделия от 
такъв дървен материал. 

В рамките на тези процедури се взема предвид информацията, посочена в буква а), както и 
съответните критерии за оценка на риска, включително: 

[···] 

— сложността на веригата на доставка на дървен материал и на изделия от дървен материал; 

 

Сложността на веригата на доставка е изрично включена в критериите за оценка на риска, 
посочени в член 6 от Регламента, и следователно е от значение за оценката на риска и за частта 
от надлежната проверка, свързана с ограничаването на риска. 

Обосновката на този критерий е, че проследяването на дървения материал до мястото на добива 
(държава на дърводобив, и, когато е приложимо, поднационален регион и концесия за 
дърводобив) може да бъде по-трудно, ако веригата на доставки е сложна. Несъбирането на 
необходимата информация на някой етап от веригата за доставки може да увеличи 
възможността незаконно добит дървен материал да проникне по веригата. При все това 
дължината на веригата за доставки не следва да се счита за факторът, който увеличава риска. 
Това, което е от значение, е възможността за проследяване на дървения материал в дадено 
изделие до мястото на добива. Нивото на риска се увеличава, ако сложността на веригата на 
доставка затруднява събирането на информацията, която се изисква съгласно член 6, параграф 
1, букви а) и б) от Регламента на ЕС относно дървения материал. Наличието на 
неидентифицирани етапи по веригата за доставка може да доведе до заключение, че рискът не е 
незначителен. 

Сложността на веригата на доставки се увеличава с броя на преработвателите и посредниците 
между мястото на добив и оператора. Сложността може да се увеличи и когато за изделието са 
използвани повече от един вид или източник на дървен материал. 
За да направят оценка на сложността на веригата на доставка, операторите могат да използват 
следните въпроси, които не са задължителни, нито са единствените възможни:
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ü Съществуват ли няколко преработватели и няколко етапа по веригата за доставка 

преди пускането на даден продукт на пазара на ЕС? 
ü Били ли са търгувани дървеният материал и изделията от дървен материал в повече от 

една държава преди пускането им на пазара на ЕС? 
ü Дали дървеният материал в изделието, което трябва да бъде пуснато на пазара, се 

състои от повече от един дървесен вид? 
ü Дали дървеният материал в изделието, което трябва да бъде пуснато на пазара, е от 

различни източници? 
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4. Изясняване на изискването за документи, посочващи съответствието на 
дървения материал с приложимото законодателство 

Съответно законодателство: 
Регламент на ЕС относно дървения материал  

Член 2  

[···] 
е) „законно добит“ означава добит в съответствие с приложимото законодателство в 
страната на дърводобив; 

ж) „незаконно добит“ означава добит в нарушение на приложимото законодателство в 
държавата на дърводобив; 

з) „приложимо законодателство“ означава законодателството, което е в сила в държавата на 
дърводобив и обхваща следните въпроси: 

- права на дърводобив в рамките на законно обявени граници, 

- плащания за права на дърводобив и дървен материал, включително такси, свързани с добива на 
дървен материал, 

- добив на дървен материал, включително законодателство в областта на околната среда и на 
горското стопанство, в това число относно управлението на горите и опазването на 
биологичното разнообразие, когато тези въпроси са пряко свързани с добива на дървен материал, 

- законни права на трети лица по отношение на използването и владението, които са засегнати 
от добива на дървен материал, и 

- търговия и митнически въпроси, доколкото засягат горския сектор . 

Член 6 

Системи за надлежна проверка 

1. [···] 

а) мерки и процедури, осигуряващи достъп до следната информация относно доставките от 
оператора на дървен материал или изделия от дървен материал, които са пуснати на пазара: 

[···] 

документи или друга информация, посочваща съответствието на този дървен материал и на 
тези изделия от дървен материал с приложимото законодателство; 

Основанието за това задължение е, че при липса на международно прието определение за законно 
добит дървен материал определянето на това какво е незаконна сеч следва да се основава на 
законодателството на държавата, където е добит дървеният материал. 
 
Регламентът на ЕС относно дървения материал предвижда в член 6, параграф 1, буква а), последно 
тире, че като част от задължението за надлежна проверка трябва да се събират документи или 
друга информация, посочваща съответствието с приложимото законодателство в държавата на 
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дърводобив. Следва да се подчертае от самото начало, че събирането на документация трябва да 
се направи за целите на оценката на риска и не следва да се разглежда като самостоятелно 
изискване. 
 
Регламентът на ЕС относно дървения материал предвижда гъвкав подход, като се изброяват 
редица законодателни области, без да се посочват конкретни закони, които се различават в 
различните държави и могат да бъдат предмет на изменения. За да получат документи или друга 
информация, посочваща съответствието с приложимото законодателство в държавата на 
дърводобив, на първо място операторите трябва да познават законодателството в съответната 
държава на дърводобив. За тази цел те могат да получат подкрепата на компетентните органи на 
държавите членки в сътрудничество с Европейската комисия6. Те могат също така да използват 
услугите на организациите за мониторинг (ОМ). В случаите, когато операторите не използват 
услугите на ОМ, те могат да потърсят съдействие от организации, притежаващи експертни 
познания в сектора на горското стопанство в определени държави, където е добит дървеният 
материал и дървеният материал за изделията от дървен материал. 
 
Задължението за получаване на документи или друга информация следва да се тълкува в широк 
смисъл, тъй като в различните държави съществуват различни регулаторни режими и не всички от 
тях изискват издаване на специфични документи. По тази причина следва да се разбира, че 
задължението се отнася до официалните документи, издадени от компетентните органи; 
документите, доказващи договорните задължения; документите, удостоверяващи политиката на 
дружеството; кодексите за поведение; сертификатите, издадени от проверени системи на трета 
страна, и т.н. 
 
В следната таблица са дадени някои конкретни примери, които са с илюстративна цел и не може 
да се считат за задължителни или изчерпателни: 
 

                                                
6 ЕС е сключил редица споразумения за доброволно партньорство (СДП) с трети държави, които съдържат 
подробно описание на приложимото законодателство в тези държави. Те могат да насочват операторите по 
отношение на приложимото право във връзка с продукти, които не са включени в приложението към конкретно 
доброволно споразумение за партньорство, ако е необходимо. 
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1. Документация за права на дърводобив в 
законно обявени граници 

Широко достъпни документи на хартиен 
носител или в електронна форма, напр. 
документация относно собственост/права за 
използване на земята или договори или 
споразумения за концесия 

2. Плащания за права на дърводобив и дървен 
материал, включително такси, свързани с добива 
на дървен материал 

Широко достъпни документи на хартиен 
носител или в електронна форма, напр. 
договори, банкови документи, ДДС 
документация, официални разписки и др. 

3. Добив на дървен материал, включително 
законодателство в областта на околната среда и 
на горското стопанство, в това число относно 
управлението на горите и опазването на 
биологичното разнообразие, когато тези въпроси 
са пряко свързани с добива на дървен материал 

Официални доклади от одиторски проверки; 
сертификати за липса на задължения по 
изисквания, свързани с околната среда; 
одобрени планове за дърводобив; доклади за 
приключване на сечта, сертификати ISO; 
кодекси за поведение;  обществено достъпна 
информация, доказваща наличието на строг 
законов надзор и процедури за проследяване и 
контрол; официални документи, издадени от 
компетентните органи в държавата на добив и 
др. 

4. Законни права на трети лица по отношение на 
използването и владението, които са засегнати 
от добива на дървен материал; 

Оценки на въздействието върху околната среда, 
планове за управление на околната среда, 
доклади за одит във връзка с околната среда, 
споразумения 
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 за социална отговорност, конкретни доклади 
относно претенции и конфликти във връзка с 
права на владение и други права. 

5. Търговия и митнически въпроси, доколкото 
засягат горския сектор. 

Широко достъпни документи на хартиен 
носител или в електронен формат (например 
договори, банкови и търговски документи, 
лицензии за внос, разрешения за износ, 
официални разписки за износни мита, списъци 
за забрана на износа, предоставени квоти за 
износ и др. 
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5a. Изясняване на обхвата на продукта — опаковъчни материали 
 

Съответно законодателство: 
 
Регламент на ЕС относно дървения материал  

Член 2 

а) „дървен материал и изделия от дървен материал“ означава дървеният материал и изделията 
от дървен материал, посочени в приложението, с изключение на изделията от дървен материал 
или компонентите на тези изделия, изработени от дървен материал или изделия от дървен 
материал, които са в края на жизнения си цикъл и в противен случай биха били изхвърлени като 
отпадъци по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците;“ 

Приложението към Регламента на ЕС относно дървения материал 

[···] 

4415 Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи от дървен материал; дървени 
барабани за кабели; обикновени палети, бокс палети и други товароносители, от дърво; дървени 
подпори за палети 

(Материали, които не са предназначени за опаковане, които се използват изключително като 
материали за опаковане, за подпора или с цел защита или пренос на друго изделие, пуснато на 
пазара.) " 

[···] 

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

[···] 

 

Приложението съдържа „Дървен материал и изделия от дървен материал, класирани в 
Комбинираната номенклатура7, предвидена в приложение І към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на 
Съвета, за които се прилага настоящият регламент“ 

Код по ХС 4819 обхваща: „Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, картон, 
целулозна вата или платна от целулозни влакна; картонени изделия за канцеларски цели, за 
магазини или подобни“ 

                                                
7 Настоящата версия на Комбинираната номенклатура е публикувана на: http://eur- lex .europa.eu/Result.do? 
direct=yes&lang=en&where=EUROVOC :005751 &whereihm=EUR OVOC:Combined%20Nomenclature 
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• Когато някое от посочените по-горе изделия, е пуснато на пазара като самостоятелен 
продукт, а не е използвано само като опаковка за друг продукт, то попада в обхвата на 
Регламента и съответно трябва да се прилага системата за надлежна проверка. 

• Ако опаковка, класирана под код по ХС 4415 или 4819, се използва за „подпора или с 
цел защита или пренос“ на друго изделие, тя не попада в обхвата на Регламента. 

Това означава, че цитираното по-горе ограничение в скоби към код по ХС 4415 в рамките на 
приложението към Регламента на ЕС относно дървения материал се използва по аналогия и за 
кода по ХС 4819. 

В рамките на тези категории има допълнително разграничаване между опаковките, за които се 
счита, че придават на продукта неговия „основен характер“ и опаковките, специално пригодени и 
предназначени за конкретен продукт, които обаче не са неделима част от самия продукт. В Общо 
правило 5 за тълкуване на Комбинираната номенклатура8 се разясняват тези различия и по-долу са 
изложени примери за това. Въпреки това тези допълнителни разграничения не изглежда да се 
отнасят до една малка част от стоките, които са предмет на Регламента. 

В обобщение: 

В обхвата на Регламента са: 
• Опаковъчен материал от код по ХС 4415 или 4819, пуснат на пазара като самостоятелен 

продукт. 

• Опаковки, които попадат в код по ХС 4415 или 4819, които придават на продукта 
основния му характер: напр. декоративни кутии за подаръци, 

Извън обхвата на Регламента: 
• Материал за опаковане, представен със стоките в него, който се използва изключително за 

подпора или с цел защита или пренос на друго изделие (което може да бъде или да не бъде 
изделие на дървена основа).

                                                
8 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:278:0011:0012:EN:PDF 
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5б. Изясняване на обхвата на продукта — „отпадъци*“/„продукти за 
рециклиране“ 

Съответно законодателство: 
Регламент на ЕС относно дървения материал  

Съображение (11) 

Като се има предвид, че следва да се насърчава използването на рециклиран дървен материал и 
изделия от такъв дървен материал и че включването на такива продукти в приложното поле на 
настоящия регламент би създало несъразмерна тежест за операторите, използваният дървен 
материал и изделията от такъв дървен материал, чийто жизнен цикъл е завършил и в противен 
случай биха били изхвърлени като отпадъци, следва да бъдат изключени от приложното поле на 
настоящия регламент. 

Член 2 

a) „дървен материал и изделия от дървен материал“ означава дървеният материал и изделията 
от дървен материал, посочени в приложението, с изключение на изделията от дървен материал 
или компонентите на тези изделия, изработени от дървен материал или изделия от дървен 
материал, които са в края на жизнения си цикъл и в противен случай биха били изхвърлени като 
отпадъци по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците9.“ 

Директива 2008/98/EО, член 3, параграф 1 

„отпадък“ e всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или 
възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи 

Това изключение се отнася до: 

изделията от дървен материал от видовете, обхванати от приложението, които са 
произведени от материал, който е завършил своя жизнен цикъл и които иначе биха били 
изхвърлени като отпадъци (напр. дървесина, извлечена от демонтирани сгради, или 
изделия, произведени от дървесни отпадъци), 

Това изключение не се прилага за:• странични продукти от производствен процес, 
включващ материал, който не е завършил своя жизнен цикъл и който иначе би бил 
изхвърлен като отпадък. 

Сценарии 
 
Дали дървесни трески и дървени стърготини, получени като страничен продукт в 
дъскорезници, са предмет на регламента? 

Отговорът е „да“. 

При все това, изискванията на Регламента по отношение на „пускането на пазара“ (член 2, буква 
б), последното изречение от Регламент на ЕС относно дървения материал) не се отнасят до 

                                                
9 ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3. 
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дървесни трески или други изделия от дървен материал, произведени от материал, който преди 
това е бил пуснат на вътрешния пазар. 

Дали мебели, изработени от дървесина, възстановена при разрушаване на жилища, са 
предмет на регламента? 

Не, материалът в тези продукти е завършил своя жизнен цикъл и в противен случай би бил 
изхвърлен като отпадък.
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6. Ролята на проверени системи на трети страни в процеса на 
оценка и ограничаване на риска10 

Съответно законодателство: 
Регламент на ЕС относно дървения материал  

Съображение (19) 

За да се отчетат добрите практики в сектора на горското стопанство, в рамките на 
процедурата за оценка на риска могат да се използват системи на трети лица, като 
сертифициране или други проверени системи, включващи проверка на съответствието с 
приложимото законодателство. 

Член 6 

Системи за надлежна проверка  

[...] 

„[...] Процедурите за оценка на риска вземат предвид [...] съответните критерии за оценка на 
риска, включително: осигуряването на съответствие с приложимото законодателство, което 
може да включва системи за сертифициране или други проверени системи на трети лица, при 
които се оценява съответствието с приложимото законодателство [...]“ 

и при ограничаване на риска: 

„[...] процедури за ограничаване на риска [...] могат да включват изискването на допълнителна 
информация или документи и/или изискването за извършване на проверка от трето лице“. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 607/2012 на Комисията  

Член 4 

Оценка и намаляване на риска 

При процедурите за оценка и намаляване на риска могат да се вземат предвид системи за 
сертифициране или други верифицирани системи на трети лица, посочени в член 6, параграф 1, 
буква б), втора алинея, първо тире и в член 6, параграф 1, буква в), когато отговарят на 
следните критерии: 

те предвиждат публично достъпна система от изисквания, която включва най-малкото всички 
съответни изисквания, съдържащи се в приложимото законодателство, и я предоставят за 
използване от трети страни; 

в тях се определя, че трета страна извършва подходящи проверки, включително посещения на 
място, на редовни интервали, но най-малко веднъж на 12 месеца, за да провери спазването на 
приложимото законодателство; 

те включват проверени от трета страна способи за проследяване на дървения материал, добит 
в съответствие с приложимото законодателство, и изделия от такъв дървен материал на всеки 
етап от веригата на доставки, преди съответният дървен материал или изделията от него да 
бъдат пуснати на пазара; 

                                                
10 Да се отбележи, че на сертификацията не се предоставя същият статус като на разрешителни FLEGT и CITES (раздел 10 по-долу). 
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те включват проверени от трета страна проверки, за да се гарантира, че във веригата на 
доставки не могат да попаднат дървен материал или изделия от дървен материал с неизвестен 
произход, или дървен материал или изделия от дървен материал, които не са добити в 
съответствие с приложимото законодателство. 

 

А. Обща информация 

Доброволни сертификационни системи в областта на горското стопанство и системи за проверка 
на законността често се използват за задоволяване на специфични изисквания на клиентите по 
отношение на изделия от дървен материал. Обикновено това включва стандарт, който описва 
управленски практики, които трябва да се въведат в рамките на звено за управление на горите, 
включващи общи принципи, критерии и показатели; изисквания за проверка на съответствието 
със стандарта и предоставяне на сертификати; и отделно сертифициране на механизма за надзор, 
за да се гарантира, че даден продукт съдържа дървен материал или определен процент дървен 
материал, който произхожда само от сертифицирани гори. 

Когато организация, която не е управител на горите, производител или търговец, нито клиент, 
изискващ сертифициране, извършва оценка и издава сертификат, това е известно като 
сертифициране от трета страна. Системите за сертифициране по принцип изискват такива 
организации, явяващи се трета страна, да бъдат в състояние да докажат, че са квалифицирани да 
правят оценки чрез процес на акредитация, който определя стандарти за уменията на одиторите и 
системите, към които сертифициращите организации трябва да се придържат. Международната 
организация по стандартизация (ISO) е публикувала стандарти, които обхващат както изисквания 
за органите по сертифициране, така и практики за оценка. Системите за проверка на законността 
на собствеността на дървения материал, въпреки че често се предоставят от организации, които 
предлагат акредитирани услуги по сертифициране, обикновено те самите не изискват 
акредитация. 

Изискването за съблюдаване на законодателството, с което се регламентира управлението на 
звеното за управление на горите, обикновено е част от стандартите за сертифициране на 
управлението на горите. Стандартите за управление на системите, като тези за управление на 
околната среда или за управление на качеството, обикновено не включват такова изискване, или 
то може да не бъде строго проверявано при оценката. 

Б. Насоки 

При преценката дали да се възползва от система за сертифициране или проверка на законността, 
за да се увери, че дървеният материал в даден продукт е законно добит, операторът трябва да 
определи дали системата съдържа стандарт, който включва цялото приложимо законодателство. 
Това изисква известно познаване на системата, която операторът използва и на начина, по който 
тя се прилага в държавата, където е добит дървеният материал. Сертифицираните продукти 
обикновено имат етикет с наименованието на сертифициращата организация, която е определила 
критериите за сертификата и изискванията относно процеса на одитиране. Тези организации 
обикновено са в състояние да предоставят информация относно обхвата на сертифицирането и 
начина, по който то се прилага в държавата, където е добит дървеният материал, включително 
подробности като естеството и честотата на одиторските проверки на място. 

Операторът следва да се увери, че организацията, явяваща се трета страна, издала сертификата, е 
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притежавала съответната квалификация и отговаря на изискванията на сертификационната 
система и на съответния акредитиращ орган. Информация за това как се регулират системите 
обикновено може да бъде получена от системата за сертифициране. 

Някои системи позволяват сертифициране, когато определен процент от дървения материал в 
дадено изделие отговаря изцяло на стандарта за сертифициране. Този процент обикновено се 
посочва върху етикета. В такива случаи е важно операторът да потърси информация за това дали 
са извършени проверки на несертифицираната част и дали с тези проверки се дават достатъчно 
доказателства за съответствие с приложимото законодателство. 
 
Сертификат на механизма за надзор може да бъде използван като доказателство, че няма 
неизвестен или непозволен дървен материал във веригата на доставки. Това сертифициране 
обикновено цели да се гарантира, че при „критичните контролни точки“ на снабдителната верига 
е позволено въвеждането само на разрешен дървен материал, и дадено изделие може да бъде 
проследено до предишния механизъм за надзор (който трябва също така да притежава сертификат 
на механизъм за надзор), а не до гората, където е добит материалът. Изделие със сертификат на 
механизъм за надзор може да съдържа комбинация от сертифициран и друг разрешен материал от 
различни източници. Когато се използва сертификат на механизъм за надзор като доказателство за 
законност, операторът следва да гарантира, че разрешеният материал е в съответствие с 
приложимото законодателство и че проверките са достатъчни, за да се изключи наличието на друг 
материал. 

Следва да се отбележи, че дадена организация може да притежава сертификат на механизъм за 
надзор, доколкото има въведени системи за разделяне на сертифицирания и допустимия процент 
на разрешените материали и неразрешените материали, но в даден момент може да не произвежда 
сертифицирано изделие. Ако разчитат на сертификата като гаранция и извършват покупки от 
доставчик, притежаващ сертификат на механизъм за надзор, операторите трябва съответно да 
проверят дали конкретното изделие, което закупуват, всъщност притежава необходимия 
сертификат. 

В процеса на оценка на надеждността на проверена система на трета страна операторите могат да 
използват следните въпроси, чийто списък не е изчерпателен: 

ü  Изпълнени ли са всички изисквания в член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 
607/2012 г. на Комисията? 

ü Съответстват ли системите за сертифициране или другите проверени системи на трети 
лица на международни или европейски стандарти (например съответните насоки ISO, 
кодове ISEAL)? 

ü Има ли обосновани доклади относно евентуални пропуски или проблеми, свързани с 
проверените системи на трети страни в конкретните държави, от които са внесени 
дървеният материал или изделията от дървен материал? 

ü Независими акредитирани организации ли са третите страни, които правят 
инспекциите и проверките, посочени в член 4, букви б), в) и г) от Регламент за 
изпълнение (ЕС) № 607/2012 на Комисията?  
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7. Редовна оценка на система за надлежна проверка 

Съответно законодателство: 

Регламент на ЕС относно дървения материал 

Член 4 

Задължения на операторите  

[···] 

3. Всеки оператор поддържа и извършва редовна оценка на системата за надлежна проверка, 
която използва, освен когато операторът използва система за надлежна проверка, установена 
от организация за мониторинг, посочена в член 8. 

[···] 

„Системата за надлежна проверка“ може да бъде описана като документиран, изпитан, поетапен 
метод, включващ проверки, насочени към постигане на съгласуван желан резултат в бизнес 
процес. Важно е операторът, който използва своя собствена система за надлежна проверка, да 
прави оценка на тази система на редовни интервали от време, за да се увери, че отговорните лица 
следват процедурите, които се прилагат за тях, и желаният резултат се постига. Добрата практика 
показва, че оценките следва да се извършват годишно. 

Оценка може да се извърши от лице в организацията (в идеалния случай лице, независимо от 
лицата, които извършват процедурите), или от външен орган. Оценката следва да идентифицира 
всички слабости и неуспехи и ръководството на организацията следва да определи крайни 
срокове за справяне с тях. 

В случай на система за надлежна проверка на дървен материал, при оценката следва да се 
провери например дали съществуват документирани процедури за събиране и записване на 
ключова информация за доставки на изделие от дървен материал за пускане на пазара, за оценка 
на риска някой компонент на това изделие да съдържа незаконно добит дървен материал, и 
описва действията, с различни нива на риск, които трябва да се предприемат. При оценката 
трябва да се провери дали лицата, отговорни за отделните етапи от процедурите, разбират и 
прилагат тези процедури, и дали се извършват подходящи проверки, за да се гарантира, че 
процедурите са ефективни на практика (т.е. че с тях се определят и съответно изключват рискови 
доставки на дървен материал).
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8. Съставни изделия 

Съответно законодателство: 

Регламент на ЕС относно дървения материал 

Член 6, параграф 1 

а) мерки и процедури, осигуряващи достъп до следната информация относно доставките от 
оператора на дървен материал или изделия от дървен материал, които са пуснати на пазара: 

описание, включително търговското наименование и вида изделие, както и обичайното 
наименование на вида дърво и, когато е приложимо, неговото пълно научно наименование, 

държава на дърводобив, и, когато е приложимо: 

поднационален регион, в който дървеният материал е добит; както и 

концесия за дърводобив, 

[···] 

 
При изпълнение на посоченото задължение за „достъп до информация“ по отношение на съставни 
изделия или изделия със съставен елемент на базата на дървесина, операторът трябва да събере 
информация за всички първични материали в сместа, включително вида, мястото, където е добит 
всеки един компонент, и законността на произхода на тези компоненти. 

Често е трудно да се определи точният произход на всички компоненти на съставни изделия от 
дървен материал. Това е особено вярно за рециклирани продукти като хартия, плочи от дървесни 
влакна и плочи от дървесни частици, при които определянето на видовете също може да се окаже 
трудно. Ако видът на дървесината, използвана за производството на изделието варира, операторът 
ще трябва да предостави списък на всеки вид дърво, което може да е било използвано за 
производството на съответното изделие от дървен материал. Видовете следва да се изброяват в 
съответствие с международно приети номенклатури на дървен материал (напр. DIN EN 13556 
„Номенклатура на дървените материали, използвани в Европа“, „Обща номенклатура на 
тропически дървесни видове ATIBT (1979 г.)“. 

Ако може да се установи, че компонент на съставно изделие вече е бил пуснат на пазара преди 
неговото вграждане във въпросното изделие или е изработен от материал, който е завършил 
жизнения си цикъл и който в противен случай би бил изхвърлен като отпадък (виж 5 б), за него не 
се изисква оценка на риска. Например, когато операторът произвежда и продава изделие, което 
съдържа комбинация от дървесни трески, част от които произхождат от изделия от дървен 
материал, които вече са пуснати на пазара в ЕС, и част от нов дървен материал, който той е внесъл 
в ЕС, оценка на риска се изисква само за внесената част. 

Примерни описания на доставки на оператор са дадени в приложение II.
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9. „Горски сектор“ 

Съответно законодателство: 

Регламент на ЕС относно дървения материал 

Член 2 

[...] 

з) „приложимо законодателство“ означава законодателството, което е в сила в държавата на 
дърводобив и обхваща следните въпроси: [...] 

- търговия и митнически въпроси, доколкото засягат горския сектор. 

Това се отнася единствено до съответствието със законовите и подзаконовите актове в държави, 
където е добит дървеният материал, използван за износ на дървен материал и изделия от дървен 
материал. Изискването се отнася до износ от държавата на дърводобив, а не до държавата на 
износ към ЕС. Например ако дървеният материал е изнесен от държава X към държава Y и след 
това към Европейския съюз, изискването ще се прилага за износа от X, а не за този от Y към 
ЕС. 

Приложимото законодателство включва, но може да не се ограничава до: 

• Забрани, квоти и други ограничения върху износа на изделия от дървен 
материал, например забрана за износ на необработени дървени трупи или грубо 
нарязани трупи 

• Изисквания за разрешения за износ на дървен материал и изделия от дървен материал 
• Официално разрешително, което субекти, износители на дървен материал и изделия от 
дървен материал, могат да изискват 
• Плащане на данъци, такси и мита, които се прилагат при износ на изделия от дървен 
материал
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10. Третиране на дървен материал, обхванат от FLEGT и CITES 

Съответно законодателство: 

Регламент на ЕС относно дървения материал 

Член 3 

Статус на дървения материал и на изделията от дървен материал, обхванати от FLEGT и CITES 

За целите на настоящия регламент за законно добит се счита дървен материал, вложен в изделията от дървен материал, 
изброени в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 2173/2005, който е с произход от държави партньори, изброени в 
приложение I към посочения регламент, и който е в съответствие с него и с разпоредбите за неговото прилагане. 

За целите на настоящия регламент за законно добит се счита дървен материал от видовете, изброени в приложение А, Б 
или В към Регламент (ЕО) № 338/97, който е в съответствие с посочения регламент и с разпоредбите за неговото 
прилагане. 

[...] 

Съгласно регламента дървеният материал и изделията от дървен материал, за които са издадени 
разрешителни FLEGT и CITES, напълно отговарят на съответните изисквания. Това означава: 

1) че операторите, които пускат продукти на пазара, за които има такива документи, 
не е необходимо да извършват комплексна проверка на тези продукти, но трябва да бъдат 
в състояние да докажат, че за продуктите има съответни валидни документи; както и 

2) че всеки такъв продукт ще бъде считан от компетентните органи за законно добит 
и няма да представлява какъвто и да било риск от нарушаването на разпоредбите на 
регламента, с който се забранява пускането на незаконно добит дървен материал на 
пазара. 

Това е така, защото проверка на законността, и следователно надлежна проверка, ще бъде 
извършена в държавата износител в съответствие с доброволните споразумения за партньорство 
между тези държави и Европейския съюз, и съответният дървения материал може да се счита за 
безрисков от операторите. 
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Приложение I: 

По какъв начин тълкуването на „пускане на пазара“ се прилага в 
практиката? 

Следните сценарии очертават ситуации, в които дружество/лице може да се счита за оператор 
съгласно разпоредбите на Регламента на ЕС относно дървения материал. 

Сценарий 1 

Производител C купува хартия в трета държава извън ЕС и я внася в ЕС (която и да е държава), 
където използва хартията за производство на тетрадки. След това продава тетрадките на 
търговеца на дребно D в една от държавите членки на ЕС. Тетрадките са изделие в обхвата на 
приложението към Регламента на ЕС относно дървения материал: 

— производителят C става оператор, когато внася хартията за използване за своята 
собствена стопанска дейност. 

Сценарий 2 

Търговецът на дребно G купува хартиени ролки за касови апарати в трета държава извън ЕС и ги 
внася в ЕС, където ги използва в магазините си: 

— търговецът на дребно G става оператор, когато внася хартиените ролки за касови 
апарати в ЕС за използване за своята собствена стопанска дейност. 

Сценарий 3 

Установен в ЕС производител C внася покрита крафт хартия директно от трета държава 
производител и я използва, за да пакетира продукти, които след това се продават на пазара на ЕС: 

— производителят C става оператор, когато внася крафт хартията в ЕС за употреба в 
стопанската си дейност. (да се отбележи, че в този случай няма значение, че крафт 
хартията се използва само като опаковка, тъй като тя е внесена като самостоятелен 
продукт) 

[Сценарии 4, 5 и 6 се отнасят до закупуване на дървен материал и изделия от дървен 
материал от страна на субекти, установени в ЕС, от субекти, установени извън ЕС, при 
малко по-различни обстоятелства, които са обяснени в края на всеки сценарий] 

 Сценарий 4 

Търговец на дървен материал H, установен в ЕС, купува плочи от дървесни частици онлайн от 
доставчик, установен извън ЕС. Съгласно договора, прехвърлянето на собствеността върху 
търговеца на дървен материал H става незабавно, докато плочите от дървесни частици са все още 
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извън ЕС. Плочите от дървесни частици се транспортират до държава — членка на ЕС и се 
представят пред митническите органи от корабния агент J, който ги доставя на търговеца на 
дървен материал H. След това търговецът на дървен материал H продава плочите от дървесни 
частици на строителя K: 
 

— търговецът на дървен материал H става оператор, когато неговият агент J внася 
плочите от дървесни частици в ЕС за разпространение или употреба в стопанската 
дейност на H. Корабният агент J просто действа в качеството на посредник, превозващ 
стоки от името на търговеца на дървен материал H. 

[В този сценарий собствеността преминава от субект, установен извън ЕС, към субект, установен 
в ЕС, преди продуктът физически да е въведен на територията на ЕС] 
 

Сценарий 5 

Търговецът на дървен материал H, установен в ЕС, купува плочи от дървесни частици онлайн от 
доставчика L, който е установен извън ЕС. Съгласно договора, прехвърлянето на собствеността се 
извършва едва когато плочите от дървесни частици се доставят в склада на търговеца на дървен 
материал H в Обединеното кралство. Корабният агент J внася плочите от дървесни частици в ЕС 
от името на доставчика L и ги доставя в склада на търговеца на дървен материал H: 

— търговецът на дървен материал H става оператор, когато корабният агент J на 
доставчика L внася плочите от дървесни частици в ЕС за разпространение или употреба в 
стопанската дейност на H.  

[В този сценарий собствеността не се прехвърля от субекта, установен извън ЕС, върху субекта, 
установен в ЕС, докато продуктът не бъде физически въведен в ЕС] 
 
Сценарий 6:  

 
Доставчикът L, който не е установен в ЕС, внася партида дървен материал или изделия от дървен 
материал в ЕС и след това търси купувач. Търговецът на дървен материал H купува дървения 
материал или изделията от дървен материал от доставчика L веднага след като партидата е 
физически въведена в ЕС, представена е пред митническите органи от доставчика L и е допусната 
за свободно обращение, и я използва за целите на стопанската си дейност.  
 

- Доставчикът L става оператор, когато внася продуктите в ЕС за разпространение чрез 
своето собствено предприятие. Търговецът на дървен материал H е в качеството на 
търговец. 

 
[В този сценарий собствеността не се прехвърля от субекта, установен извън ЕС, върху субекта, 
установен в ЕС, докато продуктът не бъде физически въведен в ЕС, като до въвеждането не е 
имало договор] 
 
Сценарий 7 

Търговец на дребно M, установен в ЕС, внася продукти от дървен материал в ЕС и ги продава 
директно от магазина си на нетърговски потребители: 
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— търговецът на дребно M става оператор когато внася продукти от дървен материал в 
ЕС за разпространение чрез своето собствено предприятие. 

Сценарий 8 

Енергийно дружество E купува дървесни трески директно от трета държава извън ЕС и ги внася в 
ЕС, където ги използва за производство на енергия, която след това продава на националната 
енергийна мрежа на държава — членка на ЕС. Въпреки че дървесните трески попадат в обхвата 
на Регламента на ЕС относно дървения материал, крайният продукт — енергията, която 
дружеството продава, не попада в обхвата му: 

- енергийното дружество E става оператор, когато внася дървесните трески в ЕС за 
употреба в своята собствена стопанска дейност. 

Сценарий 9 

Търговецът на дървен материал F купува дървесни трески директно от трета държава извън ЕС и 
ги внася в ЕС, където ги препродава на енергийно дружество E. Енергийно дружество E след това 
използва тези дървесни трески в ЕС за производство на енергия, която продава на националната 
енергийна мрежа на държава — членка на ЕС: 

- търговецът на дървен материал F става оператор, когато внася дървесните трески в ЕС за 
разпространение чрез своето собствено предприятие. 
 
 

[При сценарии 10 и 10a се изтъква фактът, че стоящата дървесина не попада в обхвата на 
Регламента. В зависимост от конкретните договорни споразумения оператор би могъл да 
бъде или собственикът на гори или дружеството, което има право да добива дървен 
материал за разпространение или използване в рамките на собствената стопанска дейност. 

Сценарий 10 

Собственик на гори Z сече дървета от собствената си земя и продава дървения материал на 
клиенти или го преработва в собствената си дъскорезница: 

— собственикът на гори Z се превръща в оператор, когато добива дървения материал за 
разпространение или използване чрез собственото си предприятие 

Сценарий 10а 

Собственик на гори Z продава на дружество А правото на добив на стоящата дървесина  от 
недвижимите имоти на Z за разпространение или използване в рамките на стопанската дейност на 
А: 

— дружество А става оператор, когато добива дървения материал за разпространение или 
използване в рамките на собствената си стопанска дейност 
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Приложение II 

Примери за информация по отношение на съставните изделия 

Повърхност Хартиено 
покритие с 
дизайн, който 
имитира 
дървесина, 
внасяно от 
държави 
извън ЕС 

Неизвестен Неизвестен/а Неизвестна Няма Не 

 

Вид изделие 
Модули за кухненско обзавеждане 

Възможно ли 
е пускане на 
пазара? 

Период: април 2011 г. — декември 2012 г. 
Обем 3200 броя 

Компонент Описание Вид Държава/рег
ион на 
дърводобив
а 

Концесия за 
дърводобив 

Доказателств
о за 
законност 

Ядро Плоскости от 
дървесни 
влакна 
със средна 
плътност 

Смесени 
иглолистни: 
основно бял 
бор (Pinus 
sylvatica) и 
обикновен 
смърч (Picea 
abies), 

Повече от 
една държава 
— членка на 
ЕС 

Многократна 

Вече пуснат 
на пазара — 
не се изисква 

Не 

се прилага 

Трета 
държава от 
бореалния 
регион 
с бързо 
развиваща се  
икономика 

Многократна Одити на 
законността 
на 
собствеността 
и 
проследяемос
т 

Да (ако има  
основателно 
доверие) 
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Вид изделие 

Офис мебели CKD Възможно ли 
е пускане на 
пазара? Период: януари 2011 г. — юни 2011 г. 

Обем 1500 броя 

Компонент Описание Вид Държава/регио
н на 
дърводобив 

Концесия 
за 
дърводоби
в 

Доказателств
о за 
законност Ядро плочи от 

дървесни 
частици 

Ситков смърч Държава — 
членка на ЕС 

Многократн
а 

Вече пуснат 
на пазара — 
не се изисква 

Не 

се прилага 

Лицева и 
обратна 
страна 

0,5 mm 
фурнир 

Обикновен 
бук (Fagus 
sylvatica) 

Държава — 
членка на ЕС 

Частни 
горски 
собственици Вече пуснат 

на пазара — 
не се изисква 

Не 

се прилага 

 

Вид изделие 

Дървесни трески Възможно ли 
е пускане на 
пазара? Период: януари 2012 г. — декември 2012 г. 

Обем 10 000 тона 
Компонент Описание Вид Държава/регио

н на 
дърводобив 

Концесия за 
дърводобив 

Налични 
планове 

 Бичени 
материали/изр
езки от 
дървета 

Смесени 
смърч, бор и 
бреза 

Държава — 
членка на ЕС 

Множество  на 
собственици
те за 
възстановяв
ане на 
горския 
терен 

Не 

се прилага 
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 закупени от 
собственицит
е на гори като 
пънове 

  частни 
собственици 
на гори 

планове  

 От бичени 
материали/из
резки от 
дървени 
трупи, 
закупени по 
пътищата 

Смесени 
смърч, бор и 
бреза 

Държава — 
членка на ЕС 

Множество 
частни 
собственици 
на гори 

Вече пуснат 
на пазара — 
не се 
изисква 

Не 
се прилага 

 

Вид изделие 

Хартия за писане (90 g/m2) от Индонезия Възможно ли 
е пускане на 
пазара? 

Период: април 2012 г. — март 2013 г. 

Обем 1 200 тона 
Компонент Описание Вид Държава/регио

н на 
дърводобив 

Концесия 
за 
дърводоби
в 

Доказателств
о за 
законност  Дървесна 

маса от 
късовлакнест
а дървесина 

Acacia 
mangium 

Трета 
тропическа 
развиваща се 
държава, 
определена 
провинция 

Индустриал
на 
концесия 
за горски 
насаждения 
XXX 

Сертификат 
за законност 

Да (ако има  
основателно 
доверие) 

 Дървесна 
маса от 
късовлакнест
а дървесина 

Смесени 
тропически 
дървесни 
видове с 
твърда 
дървесина 

Трета 
тропическа 
развиваща се 
държава, 
определена 
провинция 

Естествено 
второстепен
но  
горско 
сечище 
за 
насаждения 
за 
дървесна 
каша и 
плантации 
от маслови 
палми 

Не е 
предоставена 
информация 

Не 

 Дървесна 
маса от 
дълговлакнес
та дървесина 

Pinus radiata Трета държава с 
умерен климат 

Горски 
насаждения 

Сертификат 
на 
механизъм 
за надзор 

Да (ако има  
основателно 
доверие) 

Вид изделие 

12-mm шперплат Възможно ли 
е пускане на 
пазара? 

Период: април 2012 г. — март 2013 г. 
Обем 8500 m3 

Компонент Описание Вид Държава/регио
н на 
дърводобив 

Концесия за 
дърводобив 

Доказателс
тво за 
законност Лицева и 

обратна 
страна 

Фурнирни 
листове 

Калофила 
(Callophyllum 
sp.) 

Трета 
тропическа 
развиваща се 
държава, 
определена 
провинция 

YYY 

концесия 
Сертификат 
за износ на 
представите
л на 
правителств
ото 

Да (ако има  
основателно 
доверие) 

Ядро Фурнирни 
листове 

Топола 

(Populus sp.) 
Трета 
бързо 
развиваща се  
икономика с 
умерен климат 

Горски масив 
в 
стопанство, 
неуточнен 

Не е 
предоставен
а 
информация 

Не 
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Вид изделие Промазано табло от Китай Възможно ли 
е пускане на 
пазара? 

Период:  

Обем 500 тона 

Компонент Описание Вид Държава/рег
ион на 
дърводобив 

Концесия за 
дърводобив 

Доказателст
во за 
законност  Дървесен 

пулп 
от мека 
дървесина 
(NBKP) 
- 
 

Цуга западна 
(Tsuga 
heterophylla), 
дугласка ела, 
(Psuedo- tsuga 
menziesii), 
туя 
надиплена 
(Thuja plicata), 
бял смърч 
(Picea glauca), 
бор конторта 
(Pinus 
contorta) 

Трета 
държава от 
бореалния 
регион 

Индустриална 
концесия за 
горско 
стопанство 

Класирано 
като 
„неоспоримо“ 
съгласно 
насоките за 
сертифицира
не 

Да (ако има  
основателно 
доверие) 

 Дървесен 
пулп LBKP от 
твърда 
дървесина  

Топола (Popu-
lus spp.) 

Трета 
държава от 
бореалния 
регион 

Индустриална 
концесия за 
горско 
стопанство 

Класирано 
като 
„неоспоримо“ 
съгласно 
насоките за 
сертифицира
не 

Да (ако има  
основателно 
доверие) 

 Механичен 
пулп  

Топола 
(Populus 
tremuloides, 
Populus 
balsamifera), 
бял смърч 
(Picea glauca), 
бор банксов 
(Pinus bank- 
siana) 

Трета 
държава от 
бореалния 
регион 

Множество 
частни 
собственици 
на гори 

неоспорим 

сертификат 
за законност 

Да (ако има  
основателно 
доверие) 
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