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Предистория

� План за действие относно правоприлагането, 
управлението и търговията в областта на горското
стопанство (FLEGT) (октомври 2003г.)

� FLEGT Регламенти 2173/2005 (базов) и 1024/2008 
(прилагащ)

� Проучване на Европейската комисия от възможно
разширяване на доброволния подход на FLEGT

� Предложение на ЕК за регламент на Европейския
парламент и на Съвета за определяне на
задълженията на операторите,които пускат на пазара
дървен материал и изделия от дървен материал
(17.10.2008г.)



Цели и принципи

� Намаляване до минимум риска от
пускане на вътрешния пазар на
незаконно добит дървен материал. 

� Регламентът се основава на принципа
на надлежната проверка и се
съсредоточава върху пускането за пръв
път на дървен материал и изделия от
дървен материал на вътрешния пазар



Развитие

� Позиция на Европейския Парламент на
първо четене (22.04.2009г.)

� Позиция на Съвета на първо четене
(01.03.2010г.)



Позиция на Европейския Парламент
на първо четене (22.04.2009г.)

� Не отчита влизането в сила на Договора
от Лисабон (01.12.2009г.)

� Отчитане на трудовото законодателство

� Надлежна проверка по цялата верига на
доставките, вкл. етикиране (до 2г. от
влизане в сила)

� Въвеждане на забрана за предлагане на
пазара на незаконно добит дървен
материал и продукти от него



Позиция на Европейския Парламент
на първо четене (22.04.2009г.)

� Значителен брой съображения относно
горската околна среда, биологичното
разнообразие, горските екосистеми и
устойчивото управление на горското
стопанство – липса на оперативни
разпоредби

� Ясни срокове и условия по признаване и
отнемане на признаване на
Организациите за мониторинг

� Оценка на работата на ОМ/операторите
от трета независима страна



Позиция на Европейския Парламент
на първо четене (22.04.2009г.)

� Разписани начини на проверки, видове
нарушения и последващи наказания и
санкции

� Уточнени срокове за преглед на
изпълнението на Регламента, както и за
докладване

� Влизане в сила до 1 година от
публикуването

� Валидност за всички продукти от кодове
47, 48 и 49



Позиция на Съвета на първо четене
(01.03.2010г.)

� Отчита влизането в сила на Договора от Лисабон
(01.12.2009г.): делегиране на правомощия на
Комисията в съответствие с член 290 от ДЕС и
уреждане разпоредбите за приемане на мерките
за изпълнение в съответствие с член 291 от ДЕС

� Обхват:

- Изключение за рециклираните продукти

- Не са изключени продукти, подлежащи на
задължителни критерии за устойчивост
(Директива 2009/28/ЕО за ВЕИ)

- Само продуктите пускани за първи път на
пазара, а не цялата верига на доставки



Позиция на Съвета на първо
четене (01.03.2010г.)

� Без отчитане на трудовото
законодателство

� Система за надлежна проверка от 3 
елемента:  достъп до определена
информация, процедура за оценка на
риска (4 критерия) и процедура за
намаляване на риска

� Продукти – кодове 4401, 4403, 4407, 
4408, 4409 и др. от 44; част от 47 и 48 и
различни мебели от 9403

� Организации за мониторинг – същност, 
признаване

� Санкциите – национален приоритет



Позиция на Съвета на първо
четене (01.03.2010г.)

� Без въвеждане на забрана за
предлагане на пазара на незаконно
добит дървен материал и продукти от
него

� Прилагане на регламента 30 месеца
след влизането му в сила

� Отчитане на специфичното положение
на малките и средните предприятия и
оператори

� Преглед на регламента, по-специално
насочен към административните
последици за МСП



Позиция на Съвета на първо
четене (01.03.2010г.)

� Разрешителните FLEGT или
разрешителните по CITES одобрени за
достатъчно доказателство за законен

добив.
� Сътрудничество между компетентните

органи – сериозни пропуски и наложени
санкции



Очаквани задължения

� Операторите извършват надлежна проверка, за
да намалят до минимум риска от пускане на
пазара на незаконно добит дървен материал или
на изделия, изработени от такъв дървен
материал

� Всеки оператор поддържа и извършва редовна
оценка на системата за надлежна проверка, 
която използва, с изключение на случаите, 
когато операторът използва система за
надлежна проверка, установена от организация
за мониторинг



Очаквани задължения

� Елементи на системата за надлежна проверка: 

- мерки и процедури, осигуряващи достъп до следната
информация относно доставките от оператора на
дървен материал или изделия от дървен материал,
които са пуснати на пазара: описание на дървесния
вид, вида изделие; държава на дърводобив и, 
евентуално поднационален регион; количество
(изразено в обем, тегло или брой единици); 
наименование и адрес на доставчика на съответния
оператор; документи или друга информация, 
посочваща съответствието на този дървен материал и
на тези изделия от дървен материал с приложимото
законодателство;



Очаквани задължения

- процедури за оценка на риска, даващи възможност на
оператора да анализира и извършва оценка на риска от
пускане на пазара на незаконно добит дървен материал или
на изделия: осигуряване на съответствие с приложимото
законодателство /не е задължително, но може да
включва схеми за сертифициране или други проверени
схеми на трети страни, които са съвместими с
приложимото законодателство/; разпространение на
незаконния добив на конкретни дървесни видове;
разпространение на незаконния добив или незаконните
практики в държавата на дърводобив и/или
поднационален регион на дърводобив; сложност на
веригата на доставка на продуктите;

- Процедури по минимизиране на риска, когато той не е
отчетен като незначителен – допълнително приемане.



Какво следва?

� Позиция на ЕП на второ четене до месец
юни 2010г.

� Позиция на Съвета на второ четене – 3-4 
месеца

� При несъответствие на позициите –
процедура по помирение (трето четене) 
– до 6 месеца

� Приемане на Регламента – при съгласие
между двете институции, до края на
2010г.



Благодаря за вниманието!!!


