
Околна среда

Уеб връзки
Текст на EUTR: 
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v .
do?uri=CELEX:32010R0995:BG:NOT

Резюме на EUTR:
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.
htm#products

Ръководство за EUTR: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/guidance_
document.pdf

Уебсайт на Регламента на ЕС  
за дървения материал (EUTR):
http://ec.europa.eu/eutr2013

Търгувате ли  
с дървен материал?

http://ec.europa.eu/eutr2013

Чухте ли? На 3 март 2013 г. 
Регламентът на ЕС за дървения 
материал (EUTR) ще започне да се 
прилага, за да се спре пускането 
на пазара в Европейския съюз на 
незаконно добит дървен материал. 
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Новият РЕгламЕНт 
На ЕС за дъРвЕНия 
матЕРиал (EUTR)
Съгласно EUTR пускането на пазара в ЕС на 
незаконно добит дървен материал и на изделия 
от незаконно добит дървен материал, се 
забранява. Регламентът се прилага за дървен 
материал и изделия от дървен материал, които 
се пускат на пазара в ЕС за първи път.

Защо ни е нужно ново законодателство?
ЕС желае да прекрати незаконната сеч  още при 
първоизточника: добивът на дървен материал в нарушение на 
законите или разпоредбите на страната, в която се добива.

Какъв е проблемът с незаконната сеч?
икономически
Тя води до загуба на приходи и обезсмисля 
усилията на законните оператори. 

Екологичен
Тя се свързва с обезлесяването, изменението на 
климата и загубата на биологично разнообразие.

Социален
Тя се свързва с конфликтите за земя и ресурси 
и с обезправяването на местните общности.

Какво е значението на разрешителните FLEGT или 
разрешенията CITES?
Ако дървеният материал или изделията от дървен материал, 
с които търгувате, притежават валиден лиценз по силата на 
Плана за действие на ЕС за прилагане на законодателството в 
областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) или на 
Конвенцията за международна търговия със застрашени видове 
от дивата флора и фауна (CITES), те вече се считат за съвместими 
с изискванията на регламента. 

Кои продукти попадат в обхвата на регламента?
Законодателството се прилага за широк набор от дървен 
материал и изделия от дървен материал, произведени в ЕС и 
внесени отвън. То, обаче, не обхваща всичкия дървен материал 
и изделия от дървен материал. 
Подробен списък на изделията, обхванати от закона, можете 
да намерите в приложението към EUTR.

Кои продукти не попадат в обхвата на регламента?
Важно е да се отбележи, че поместеният по-долу списък не 
е изчерпателен.

 ■ Продукти от рециклиране
 ■ Печатни хартиени изделия като книги, списания и вестници
 ■ Опаковъчен материал, съдържащ стоки и използван 

изключително за укрепване, защита или носене на друго 
изделие 

 ■ Някои бамбукови и ратанови изделия
 ■ Други изделия, които не са включени в приложението(*)

Как се прилага законът?
Регламентът е задължителен във всяка държава-членка на 
ЕС. Законодателят във вашата държава определя санкции, 
за да може регламентът да се спазва. Във всяка държава 
има компетентен орган, който координира прилагането на 
регламента. EUTR не е гранична мярка: вносовете няма да се 
проверяват на границата.

Кой е засегнат? 
Регламентът разделя субектите, които търгуват с дървен 
материал и с изделия от дървен материал, на две категории: 
оператори и търговци.

опЕРатоРи тъРговци
Вие пускате дървен материал 
или изделия от дървен материал 
за първи път на пазара в ЕС.

Вие продавате или купувате — 
за търговски цели — дървен 
материал или изделия от дървен 
материал, които вече са пуснати 
на вътрешния пазар.

Вашата отговорност Вашата отговорност

От вас се изисква да полагате 
дължима грижа, когато пускате 
дървен материал на пазара  
в ЕС. От вас зависи да сведете 
до минимум рисковете 
дървеният материал да идва 
или да е изработен от източници 
на незаконен дърводобив. Това 
означава, че вие трябва да 
въведете система за управление 
на риска, наречена „система за 
надлежна проверка“,  
на основата на:
• Информация 
• Оценка на риска 
• Намаляване на риска

От вас се изисква да съхранявате 
информация за своите доставки 
и клиенти, за да може дървеният 
материал да бъде проследен 
колкото се може по-лесно.

Как операторите полагат „дължима грижа“ (надлежна 
проверка)?
Като оператор вие можете да разработите своя собствена 
„система за надлежна проверка“ или да използвате такава, 
разработена от организация за мониторинг. Намерете 
организация за мониторинг близо до вас на уебсайта ни.

(*)  За да разберат дали дадено изделие попада в обхвата на регламента или не, вносителите следва да се консултират 
с комбинираната номенклатура, посочена в приложение I към Регламент (EИО) № 2658/87 на Съвета.


