Съобщение за пресата, предназначено за разпространение в държавите-членки

Новият Регламент на ЕС за дървения
материал влиза в сила на територията
на Европейския съюз
Новият Регламент на ЕС за дървения материал (EUTR) за борба
с търговията с незаконно добит дървен материал влиза в сила
във всички държави от ЕС на 3 март 2013 г. Законодателството,
което ще засегне всички, които се занимават с търговия с
дървен материал, забранява пускането на европейския пазар
на незаконно добит дървен материал с оглед на усилията за
разрешаване на все по-значимия проблем с незаконната сеч в
целия свят.

и изменението на климата, но и обезсмисля усилията и
препитанието на законните оператори и може да допринесе
за конфликти за земя и ресурси. С въвеждането на регламента
по този въпрос вашата държава може да окаже въздействие
върху практиките, свързани с горското стопанство в рамките на
Европа и по целия свят и да помогне за преустановяването на
незаконната сеч.
Бележки към редакторите:

Законодателството, което обхваща както дървен материал
и изделия от дървен материал, произведени в ЕС, така и
такива, внесени отвън, определя процедури, които субектите
от отрасъла да следват, за да се сведе до минимум риска
от използване на незаконно добит дървен материал. Това
означава, че операторите — които според определението са
тези, които първи пускат изделие от дървен материал на пазара
в ЕС — трябва посредством система за надлежна проверка
да положат всички усилия, за да гарантират, че дървеният
материал, с който те търгуват, е законно добит. В допълнение,
от търговците — които според определението са тези, които
продават или купуват дървен материал, който вече е на пазара
— се изисква да съхраняват подходяща информация, за да
може дървеният материал, с който търгуват, да бъде проследен
лесно. Регламентът, обаче, не е гранична мярка и доставките
няма да се проверяват на границите на ЕС.
EUTR, който обхваща широк набор от изделия1 — от хартия и
дървесна маса до изделия от масив и подови настилки — е
част от текущите усилия в европейските държави за оказване
на помощ за справяне с проблема за незаконната сеч. Тази
практика оказва сериозно икономическо, екологично и социално
въздействие — тя не само е свързана с обезлесяването

1.

Пълният текст на EUTR, който беше приет от Европейския
парламент и от Съвета на 20 октомври 2010 г. и ще
започне да се прилага във всички държави-членки на ЕС на
3 март 2013 г., можете да намерите тук: http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:BG:NOT

2.

Съгласно EUTR незаконната сеч е добивът на дървен
материал в нарушение на законите или разпоредбите на
страната, в която се добива.

3.

Дървен материал или 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 (FLEGT) или
на Конвенцията за международна търговия със застрашени
видове от дивата флора и фауна (CITES) , са вече съвместими
с изискванията на регламента.

4.

Регламентът не се прилага за отделни лица, които продават
или купуват дървен материал или изделия от дървен
материал за свое собствено ползване (а не за търговски
цели).

1	Рециклирани изделия и печатни хартиени издания като книги, списания и
вестници, са само някои от дървените материали и изделията от дървен
материал, които не са обхванати от законодателството. Списък на всички
изделия, обхванати от EUTR, можете да намерите в приложението към
регламента.
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