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Информация 
за 

състоялия се на 10.12.2008 год, в Европейския парламент в Брюксел семинар на тема 
„Борбата с нелегалния дърводобив – задължение или възможност” 

 
Над 150 участници .представители на заинтересуваните страни от европейския горски сектор, 
CEPI, CEPF, ENFE, UEF, FAO, CEETTAR, WWF, GREENPAES и мн.др. се събаха, за да 
дискутират върху актуалните въпроси свързани със защитата на горите и ефективния контрол 
върху търговията и вноса на нелегален дървен материал в страните на ЕС. Семинарът беше 
организиран и модериран от Véronique Mathieu , член на ЕП, а като водещи лектори се изявиха: 

Soledad Blanco Mangudo – Directeur DG ENV, European Commission  

William Murray – Natural Resources Counsel, American Forest and Paper Association  

Guido Broekhoven – Senior Forest Governance officer, International Union for Conservation of Nature 
(IUCN)  

Hervé Bourgignon – General Secretary, Inter African Forest Industries Association  

Terhi Koipijärvi – Senior Vice President, Environmental Affairs and Corporate Responsibility, Metsäliitto 
Group  

Anke Schulmeister – Forest Policy Officer, World Wildlife Fund (WWF)  

Morten Thoroe  /вместо отсъстващият Президент - Christer Segerstéen  Confederation of 
European Forest Owners  

Caroline Lucas – Green Party MEP for South East England, European Parliament  

  
Събитието послужи за обсъждане/комуникация по напредъка на проекта на специална 
регулация за налагането на продукти с произход от гората на пазара, обявен от Комисията през 
октомври. Този проект цели да се минимизира опасността от продажби на нелегално добиван 
дървен материал вътре в Европа (презентиран от г-жа Соледад Бланко).  
В своята презентация, тя наблегна на три основни момента: кратък преглед на планът за 
действие по проекта FLEGT, коментар на FLEGT VPA и коментар на предложенията за  
нормативни промени (Заинтересуваните лица могат да намерят нейната и другите презентации 
на адрес:  http://www.cepi.org/Content/Default.asp?PageID=73. 

Представителят от САЩ William Murray , презентира накратко американският опит и постижения 
в борбата с нелегалния дърводобив, който се базира на приетите с нов закон правила, срокове 
за въвеждането им, и най-строги наказателни мерки. Възприета е и системата  „дю дилижънс” 
или „деклариране на лоялност.към определени правила”, които при неспазване се наказват 
много строго (глобите достигат до 500000$ за ю.лица и 250000& за физ.лица).  
Няколко години след въвеждането на тази система, администрацията в САЩ има основания да 
се гордее с постигнатите резултати. Не напразно в Европейския парламент се представи 
американската система за борба с нелегалния дърводобив. Според думите на говорилите 
евродепутати, тя се приема като основа и за променящото се европейско законодателство. 
 
Представителите на CEPF /Конфедерацията на европейските собственици на гори/ бяха 
основни опоненти на предлаганите промени. Техният представител Мортен Торе  обърна 
внимание, че този проект може да предизвика и значителен сблъсък на интереси на вътрешния 
европейски пазар, което ще е свързано с прекия интерес на собствениците на гори от една 
страна и на крайните потребители от друга.  
Затова, европейските организациите на собственици на гора се присъединяват към общите 
усилия за намаляване на нелегалния дърводобив и търговията. Същевременно обаче, те 
разчитат, че ще се приемат адекватни критерии, с които няма да се допуснат допълнителни за 
собствениците на гори утежнения. 
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Предвиждайки един свръх натиск за горските собственици, в т.ч. строги финансови последствия, 
нова специална система за лоялност “due diligence”, CEPF предложи много поправки по проекта 
на тази нова regulation, които са в две посоки:  

o ефективност без увреждане интересите на различните заинтересувани   
юридически/физически лица и 

o лесна приложимост при достатъчен капацитет 
 
Тъй като отделния собственик на гора (в болшинството случаи) не може да изгради процедура 
за управление на риска, CEPF поиска адекватни мерки съответстващи /пропорционални/ на 
риска в различните държави (по-строги мерки за страните с висока степен на риск, напр. 
Румъния, България*, Словакия. В тази връзка подчертано негативни бяха изказванията за 
Румъния.)  
Трябва да се одобрят национални схеми за законност и по-добро използване на 
съществуващото местно законодателство. Участие  в международни процеси (такива като 
FLEGT, ENAFLEG) беше препоръчано като контратеза на хармонизираните мерки в ЕС. 
Тъй като обезлесяването е основно причинено от напредъка на земеделието в развиващите се 
страни, фокусирането единствено върху сложността, лошото управление, корупцията и 
бедността няма да решат проблема. Както и да е, тази регулация може да засегне силно много 
собственици на европейска гора, а именно те са основния доставчик на дървесния ресурс на 
пазара. Вносът на тропическите трупи представлява само 0, 2 % от общата консумация в ЕС. 

Представяйки становищата на частните собственици на гора, от името на генералният секретар 
на CEPF, г-н Morten Thore постави също така въпроса: Защо европейският горски сектор 
трябваше да коригира своето законодателство специално, при положение, че за 
всички други сектори е възприета презумпцията за легалност до доказване на 
противното?  
 
Голям интерес предизвика презентацията на г-жица Терхи Койпиярви – вицепрезидент по 
екологията в корпорацията Metsäliitto Group , която е подкрепяна от екологична 
неправителствена организация и от CEPF. Най-общо тя също изрази съмнение дали 
предложението ще може да спре нелегалния дърводобив и обезлесяването, като изнесе 
интересна информация, която хвърля светлина върху редица факти. в т.ч. и за технологични 
нововъведения. Нейното експозе фактически единствено се застъпи за легално /порядъчно/ 
действащите предприемачи, които дори инвестират, за да бъдат изрядни. Но това явно не пречи 
на ЕК да замисля сложни процедурни механизми, които вместо да се борят ефективно с 
„лошите” предпоставят допълнителни затруднения за бизнеса: 
 
Тя представи практиката на своята корпорация, работеща в Русия, където доскоро е било 
невъзможно изобщо да се говори за ясен произход на дървесината, но с много търпение и 
систематична работа и инвестиции, се очакват положителни резултати и в тази посока. 
 
- 95% от Финландските гори са PEFC сертифицирани. Повечето от собствениците притежават 
лесоустройствени проекти/планове, вътрешни стопански планове и сертифицирани управленски 
практики за устойчиво ГС развитие. Дърводобивната техника е компютъризирана и снабдена с 
дигитална карта на местността, свързана/екипирана с GPS система, която между другото 
показва и защитените зони и режими на стопанисване.  
 
- В руските гори, за да се познава и проследява произхода на дървения материал е необходимо 
да се създаде специална система за следене на дървения материал. „Зелената” полиция на 
място включва много стъпки и създава рамков модел за всички дейности. Това е процес от 
седем основни стъпки, включващи договор, в който доставчикът трябва да се придържа към 
федералните и регионални закони. Ако има нарушения, договорът може да бъде прекратен. 
Анексът за произход на дървения материал, който съдържа данни за доставчика, както и за 
защитените зони и за сертифицираните гори. Базата данни съдържа необходимата информация 
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за инфраструктурата /логистика/, за цените, за асортиментите/категориите дървесина,  
условията за доставка, първоизточника на дървесината. Там се предвижда да има GIS с 
електронни карти. Специален одит ще се грижи /и ще удостоверява/, че всяка от дейностите се 
върши правилно, ще предоставя обратна връзка и също така ще подпомага процесите за 
непрекъснато подобрение. Финалната фаза е проверката/одита от трета независима страна 
/организация. Това е важно за правдоподобността на целия производствен процес / верига на 
доставките (бел.авт.:системата за управление по ИСО 9001-2002, включва описаните 
процедури!?) 
 
Според г-ца Terhi Koipijärvi от корпорацията Metsäliitto Group  „нашите очаквания трябва да се 
фокусират върху нелегалните оператори (субекта на нарушението, бел.авт.), а не към 
добавянето на още бюрокрация, която да разпознава съществуващата легална система като 
„добрата” система на ЕС. Т.е. в крайна сметка трябва да се борим с нелегалния дърводобив, а 
не с легалния, като излишно създаваме затруднения за него.”  
 

Повече информация,  в т.ч.: протокола от събитието и основните презентации, ще намерите на 
адрес: http://www.cepi.org/Content/Default.asp?PageID=73. 

* За България, единственият българин в залата,(пишещият тези редове), предостави на няколкото 
проявили интерес организации материали за ситуацията в България, вкл.специален филм на Зелени 
Балкани, който беше предоставен на г-жа Соледад Бланко. 

Brussels, 10.12.2008 
 
Инж.Антоний Стефанов 
Председател на УС на БУЛПРОФОР 

 


