Резюме с обща информация за медиите

Регламент на Европейския
съюз за дървения материал
(EUTR) 2013 г.
Регламентът на Европейския съюз за дървения материал
(EUTR) е част от Плана за действие за FLEGT (Прилагане
на законодателството в областта на горите, управлението
и търговията) в помощ на преустановяването на незаконната сеч в световен мащаб.

Световните гори: жизненоважен
природен ресурс
1,3 милиарда от бедните хора по света разчитат на горите
за част или за цялото си препитание. Освен че осигуряват
прехрана на тези общности, горите също така допринасят
за смекчаване и адаптиране към изменението на климата, подпомагат биоразнообразието и играят ключова роля
за опазването на околната среда, например, като предотвратяват опустиняването и ерозията. Горите са ценни и от
икономическа гледна точка, горите и дърветата осигуряват
поне 180 милиарда евро на година приходи от дървен материал, дървесно гориво и недървесни горски продукти.1

Незаконна сеч: какъв е
проблемът?
Незаконната сеч — добивът на дървен материал в нарушение на законите или разпоредбите на страната, в
която се добива — оказва сериозно икономическо, екологично и социално въздействие върху някои от найценните останали гори в света и върху милиардите хора,
които разчитат на тях.
Това води до загуба на приходи (приблизително 7 милиарда евро на година), обезсмисля усилията на законните
оператори и също така е свързано с обезлесяване, със
загуба на биоразнообразие и с емисиите на парникови
газове, както и с конфликти за земя и ресурси и с лишаването от права на местните общности.
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Ролята на Европейския съюз (ЕС)
През 2011 г., 35 % (37,8 милиарда евро) от глобалната
търговия с първични изделия от дървен материал е от и
в рамките на ЕС. Трудно е да се изчисли какъв процент от
тази търговия е с незаконно добит дървен материал, но
знаем, че ЕС е важен експортен пазар за онези държави,
където степента на беззаконие и лошо управление в горския сектор е най-сериозна.
Като позволяваме добива на дървен материал и производството на изделия от дървен материал от незаконни
източници на пазара в ЕС, ние рискуваме усилията на държавите, произвеждащи дървен материал за борба срещу
незаконната сеч и в значителна степен утвърждаваме
тази лоша практика.

Реакцията на ЕС: планът за
действие за FLEGT
Незаконната сеч винаги е била проблем, но едва през
деветдесетте години на миналия век проучване в страни като Камбоджа и Индонезия разкри, колко сериозно
е положението. Тя става тема на междуправителствени
дискусии в Програмата за действия за горите на Г-8 през
1998 г.
За да се разгледа въпросът на равнище ЕС през 2003 г.
се приема планът за действие за FLEGT (Прилагане на
законодателството в областта на горите, управлението и търговията). Планът предвижда редица мерки за
изключване на незаконния дървен материал от нашия
пазар, за подобряване на доставката на законен дървен
материал и за увеличаване на търсенето на отговорни изделия от дървен материал. Регламентът на ЕС за дървения материал (EUTR) заедно със споразуменията за
доброволно партньорство (СДП — двустранни търговски

Околна среда

споразумения с държави, износителки на дървен материал, които помагат за предотвратяване на пускането на
незаконен дървен материал на европейския пазар) представляват двата основни елемента на плана за действие.

Регламентът на ЕС за дървения
материал: резюме
EUTR — Регламент (ЕС) № 995/2010 — бе приет на
20 октомври 2010 г. и ще се прилага във всички държавичленки на ЕС от 3 март 2013 г. Той забранява пускането
на пазара в ЕС на незаконно добит дървен материал и на
изделия от незаконно добит дървен материал. Той разделя субектите, търгуващи с дървен материал и изделия от
дървен материал в две категории — оператори и търговци. Всеки има свои отличителни задължения.
Кой е засегнат?

Операторите — дефинирани в регламента като онези,
които първи пускат дървения материал и изделията от
дървен материал на пазара в ЕС — трябва да въведат
система за управление на риска или система за надлежна
проверка. Междувременно търговците — дефинирани в
EUTR като онези, които продават или купуват дървен материал или изделия от дървен материал, които вече са
пуснати на пазара в ЕС — са задължени да съхраняват
информация за своите доставки и клиенти, за да може
дървеният материал да бъде проследен, ако се налага.
Кои продукти попадат в обхвата на регламента?

Законодателството обхваща както дървен материал и
изделия от дървен материал, произведени в ЕС, така и
такива, внесени отвън. То се прилага за широк набор от
дървен материал и изделия от дървен материал, но не
за всички. Списъкът на изделията, обхванати от закона,
можете да намерите в приложението към EUTR.

Подзаконови нормативни актове

EUTR се допълва от два други нормативни акта, които
предлагат повече подробности за конкретни точки в рамките на закона:
1.

Регламента за регулиране на процедурните правила за
признаването и оттеглянето на признаване на мониторингови организации:
Делегиран регламент (EС) № 363/2012 на Комисията

2.

Регламент за гарантиране на единното прилагане на законодателството:
Регламент за изпълнение (EС) № 607/2012 на Комисията

Споразумения за доброволно
партньорство (СДП): резюме
Споразуменията за доброволно партньорство (СДП) са
двустранни търговски споразумения с държави, производителки на дървен материал. Тези споразумения позволяват на ЕС да задоволява търсенето на законно добит дървен материал, а също така осигуряват техническа помощ
и създаване на капацитет за правителството, частния
сектор и гражданското общество на засегнатата държава. От държавите, които са сключили действащо СДП с ЕС
на пазара на ЕС може да влиза само дървен материал и
изделия от дървен материал, които притежават валиден
лиценз по силата на Плана за действие на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията. Счита се, че тези изделия съответстват
на EUTR.
От октомври 2012 г. до сега Гана, Република Конго, Камерун, Централноафриканската република и Либерия са
подписали СДП, а Индонезия трябва да подпише през
2013 г. В допълнение, в момента текат преговори с Демократична република Конго, Габон, Малайзия и Виетнам, а
такива са започнати и с Гвиана, Хондурас и Лаос.

