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Всяка държава-членка ще определи компетентен орган, който да координира изпълнението на
регламента. Държавите-членки ще определят също
и вида и обхвата на санкциите, които ще се прилагат при неспазване на регламента.
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Прилагане на регламента

Регламентът предвижда „организациите за мониторинг“ да бъдат признати от Европейската комисия.
Тези организации, които ще бъдат частни правни
субекти, ще осигуряват за операторите в ЕС работещи системи за надлежна проверка. По този начин
операторите могат да разработят своя собствена
система или да използват такава, разработена от
организация за мониторинг.

Регламентът на ЕС
за дървения материал ще
се прилага от 3 март 2013 г.

Допълнителна информация
Допълнителна информация може да се намери на
адрес:
http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_
logging.htm

За незаконна сеч се счита добивът на дървен материал в нарушение на законите и разпоредбите на
страната, в която се добива. Незаконната сеч е световен проблем със сериозни отрицателни икономически, екологични и социални последици.
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В икономическо отношение незаконната сеч води
до загуба на приходи и на други очаквани ползи.
В екологично отношение тя се свързва с обезлесяването, изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. В социално отношение незаконната сеч често се свързва с конфликтите за земя
и ресурси, с обезправяването на местните общности
и с въоръжените конфликти.
Също така незаконните действия обезсмислят усилията на отговорните икономически оператори
поради предлагането на пазара на по-евтин, но
незаконно добит дървен материал и изделия от дървен материал.
През октомври 2010 г. ЕС прие нов регламент
относно дървения материал (1) за борба с търговията
с незаконно добит дървен материал; това е едно от
поредицата действия по Плана за действие на ЕС от
2003 г. за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT).
© Европейски съюз, 2010 г.
Възпроизвеждането е разрешено при посочване на
източника.
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(1) Регламент (ЕС) № 995/2010 за определяне на задълженията на
операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от
дървен материал
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:
0034:BG:PDF

Чрез регламента се противодейства на търговията
с незаконно добит дървен материал и изделия от
дървен материал посредством налагането на три
главни задължения:
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Основни задължения по регламента
на ЕС за дървения материал

1) Забранява се пускането на пазара в ЕС на незаконно добит дървен материал и на изделия от
незаконно добит дървен материал.
2) Задължават се търговците в ЕС, които за първи
път пускат на пазара в ЕС изделия от дървен
материал, да полагат „дължима грижа“.
След като бъдат пуснати на пазара, дървеният материал и изделията от дървен материал могат да бъдат
продавани и/или преобразувани преди да достигнат до крайния потребител. За осигуряване на проследимост на изделията от дървен материал икономическите оператори в тази част на веригата на
доставка на дървен материал (наричани „търговци“
в регламента) се задължават да
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3) водят регистри на доставчиците и клиентите си.

Какво означава „дължима грижа“?
Същността на понятието „дължима грижа“ (надлежна
проверка) е операторите да предприемат дейности
по управление на риска с цел да бъде сведен до
минимум рискът от пускането на пазара в ЕС на
незаконно добит дървен материал или на изделия,
съдържащи незаконно добит дървен материал.
Трите ключови елемента на „системата за надлежна
проверка“ са:
• информация: операторът трябва да има достъп до
информация, в която са описани дървеният материал и изделията от дървен материал, страната,
в която е добит, качеството, данни за доставчика
и информация за съответствието с националното
законодателство,
• оценка на риска: операторът трябва да направи
оценка на риска от незаконно добит дървен материал за своята част от веригата на доставка, въз
основа на установената по-горе информация и като
има предвид критериите, определени в регламента,
• намаляване на риска: когато оценката показва,
че съществува риск от незаконно добит дървен
материал по веригата на доставка, този риск
може да бъде намален, като се изиска от доставчика допълнителна информация и проверка.
До средата на 2012 г. Европейската комисия ще разработи по-подробни правила относно „системата за
надлежна проверка“.

Кои продукти попадат в обхвата
на регламента?
В обхвата на регламента попада широка гама от изделия от дървен материал, включително изделия от
масив, подови настилки, шперплат, дървесна маса
и хартии. Не се включват продукти от рециклиране,
както и изделия от ратан, бамбук и печатни хартиени
изделия като книги, списания и вестници. Обхватът от
продукти може да бъде изменян, ако е необходимо.
Регламентът се прилага както за вносен дървен
материал и изделия от дървен материал, така и за
продукти от вътрешния пазар.
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 (FLEGT) (2) или
на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES) (3), се считат за съвместими с изискванията на регламента.
(2) http://www.cc.cec/dgintranet/env/i/e2/forests.htm
(3) http://www.cc.cec/dgintranet/env/i/e2/cites.htm

