Žiniatinklio nuorodos
ESMR tekstas:
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:LT:NOT

ESMR santrauka:
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.
htm#products

ESMR rekomendacinis dokumentas:
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/guidance_
document.pdf
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Prekiaujate
mediena?

ES medienos reglamento (ESMR)
svetainė:

Ar girdėjote? 2013 m. kovo 3 d.
įsigalios ES medienos reglamentas
(ESMR), kuriuo siekiama sustabdyti
neteisėtai paruoštos medienos
pateikimą Europos Sąjungos rinkai.

http://ec.europa.eu/eutr2013

http://ec.europa.eu/eutr2013

Aplinka

Naujasis ES medienos
reglamentas (ESMR)
Pagal ESMR pateikti neteisėtai paruoštą medieną
ir iš tokios medienos pagamintus produktus ES
rinkai yra draudžiama. Reglamentas taikomas
medienai ir medienos produktams, pirmą kartą
pateikiamiems ES rinkai.

Kam reikalingas naujas teisės aktas?
ES nori sustabdyti neteisėtą medienos ruošą pačiose šio reiškinio
ištakose: medienos gamybą, pažeidžiant medienos ruošos
valstybės įstatymus arba taisykles.

Kokią žalą daro neteisėta medienos ruoša?
Ekonominė žala
Dėl neteisėtos medienos ruošos prarandamos
pajamos ir žlugdomos teisėtų veiklos vykdytojų
pastangos.
Žala aplinkai
Neteisėta medienos ruoša siejama su miškų naikinimu,
klimato kaita ir biologinės įvairovės nykimu.
Socialinė žala
Neteisėta medienos ruoša siejama su konfliktais
dėl žemės ir išteklių bei prarandamomis vietos
bendruomenių teisėmis.

Kam reglamentas turės įtakos?

Kaip dėl FLEGT licencijų ar CITES leidimų?

Prekiaujantieji mediena ir medienos produktais šiame reglamente
yra skirstomi į dvi kategorijas: veiklos vykdytojus ir prekiautojus.

Jeigu mediena ar medienos produktai, kuriais prekiaujate, yra su
galiojančia FLEGT licencija arba CITES leidimu, jie jau atitinka
reglamento reikalavimus.

Veiklos vykdytojai
Jūs pateikiate medieną arba
medienos produktus ES rinkai
pirmą kartą.

Jūsų atsakomybė
Pateikdami medieną ES rinkai,
privalote atlikti „deramą
patikrinimą“. Jūsų atsakomybė
yra sumažinti riziką, kad mediena
pateikiama arba gaunama iš
neteisėtai paruoštų šaltinių.
Tam privalote įgyvendinti rizikos
valdymo sistemą, vadinamą
„deramo patikrinimo“ sistema,
paremtą:
• informacija,
• rizikos įvertinimu,
• rizikos mažinimu.

Prekiautojai
Jūs parduodate arba perkate –
komerciniais tikslais – medieną
arba medienos produktus, jau
pateiktus vidaus rinkai.

Jūsų atsakomybė
Privalote saugoti informaciją
apie savo tiekėjus ir klientus, kad
būtų galima kuo lengviau atsekti
medienos, kuria prekiaujate,
šaltinį.

Kaip veiklos vykdytojai vykdo „deramą
patikrinimą“?
Kaip veiklos vykdytojas galite parengti savo deramo patikrinimo
sistemą arba naudoti stebėsenos organizacijos parengtą
sistemą. Susiraskite artimiausią stebėsenos organizaciją mūsų
svetainėje.

Kokiems produktams taikomas
šis reglamentas?
Šis teisės aktas taikomas įvairių rūšių medienai ir medienos produktams,
pagaminamiems ES ir importuojamiems iš užsienio. Tačiau jis
netaikomas visoms medienos rūšims ir visiems medienos produktams.
Išsamus produktų, kuriems taikomas šis įstatymas, sąrašas
pateikiamas ESMR priede.

Kokiems produktams netaikomas
šis reglamentas?
Svarbu pažymėti, kad toliau pateiktas sąrašas nėra baigtinis.
■■ Perdirbti produktai,
■■ spausdinamas popierius, kaip antai knygos, žurnalai ir laikraščiai,
■■ prekių pakavimo medžiagos ir medžiagos, naudojamos
išimtinai prilaikyti, apsaugoti ar gabenti kitą produktą,
■■ kai kurie bambuko ir rotango produktai.
■■ Kiti į priedą neįtraukti produktai(*)

Kaip šis teisės aktas įgyvendinamas?
Reglamentas privalomas visose ES valstybėse narėse. Teisės aktų
leidėjas jūsų šalyje nustato sankcijas, kad šio reglamento būtų
laikomasi. Kiekvienoje valstybėje yra kompetentinga institucija,
koordinuojanti reglamento vykdymą.
ESMR nėra pasienio priemonė: pasienyje importas nebus tikrinamas.
(*) Norėdami sužinoti, ar produktui taikomas šis teisės aktas, turėtumėte pasitikslinti kombinuotojoje
nomenklatūroje, išdėstytoje Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 [1] I priede.

