Pranešimas spaudai, skirtas išplatinti valstybėse narėse

Europos Sąjungoje įsigalioja naujasis
ES medienos reglamentas
Naujasis ES medienos reglamentas (ESMR), skirtas kovoti su prekyba
nelegalia mediena, visose ES šalyse įsigalioja 2013 m. kovo 3 d.
Teisės aktai, turėsiantys įtakos visiems prekiautojams mediena,
draudžia neteisėtai paruoštą medieną pateikti į Europos rinką ir
siekia įveikti vis didėjančią neteisėtos medienos ruošos problemą
visame pasaulyje.

Pastabos redaktoriui:
1.

visas ESMR, kurį 2010 m. spalio 20 d. priėmė Europos Parlamentas ir Taryba, ir kuris nuo 2013 m. kovo 3 d. bus taikomas
visose ES šalyse, tekstas pateikiamas čia: http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:LT:NOT;

Teisės aktai, taikomi tiek importuojamai, tiek vidaus rinkoje
gaminamai medienai ir medienos produktams, nustato prekybos
mediena procedūras, kurių turi būti laikomasi, siekiant sumažinti
nelegalios medienos naudojimo riziką. Tai reiškia, kad veiklos
vykdytojai – taip apibrėžiami tie, kurie pirmieji pateikia medienos
produktus į ES rinką, – taikydami „deramo patikrinimo“ sistemą,
privalo dėti visas pastangas užtikrindami, kad mediena, kuria jie
prekiauja, yra gauta teisėtai. Be to, prekiautojai – taip apibrėžiami
tie, kurie parduoda arba perka medieną, jau pateiktą vidaus rinkai,
– privalo saugoti pakankamai informacijos, kad būtų galima lengvai
atsekti medienos kilmę. Tačiau šis reglamentas nėra pasienio
priemonė ir siuntos prie ES sienų nebus tikrinamos.

2.

pagal ESMR, nelegali medienos ruoša yra medienos gamyba,
pažeidžiant medienos ruošos valstybės teisės aktus arba reglamentus;

3.

mediena ar medienos produktai, kuriems taikoma galiojanti
FLEGT licencija ar CITES leidimas, atitinka reglamento reikalavimus;

4.

reglamentas netaikomas asmenims, parduodantiems ar perkantiems medieną ar medienos produktus asmeniniam naudojimui (ne komerciniais tikslais).

ESMR taikomas labai įvairiems produktams (1), pradedant popieriumi
ir celiulioze, baigiant natūraliosios medienos produktais ir klojiniu,
ir prisideda prie Europos šalių dedamų pastangų siekiant išspręsti
nelegalios miško ruošos problemą. Ši praktika daro didžiulį neigiamą
ekonominį, aplinkos ir socialinį poveikį – ji ne tik naikina miškus ir
keičia klimatą, bet ir žlugdo teisėtas veiklos vykdytojų pastangas
bei gali sukelti konfliktų dėl žemės ir išteklių. Įgyvendindama
reglamentą šiuo klausimu, jūsų šalis gali turėti įtakos miškininkystės
veiklai Europoje ir visame pasaulyje bei padėti kovoti su nelegalia
medienos ruoša.

(1)	Perdirbtiems produktams ir spausdinamam popieriui, kaip antai knygoms,
žurnalams ir laikraščiams, kurie tik iš dalies yra iš medienos ir medienos
gaminių, šie teisės aktai netaikomi. Visų produktų, kuriems taikomas ESMR,
sąrašas pateikiamas šio reglamento priede.

Aplinka

