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РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 995/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 20 октомври 2010 година
за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия
от дървен материал
(текст от значение за ЕИП)

социални, политически и икономически последици, които
често пречат на напредъка към постигане на целите на
добро управление, представлява заплаха за поминъка на
зависимите от горското стопанство местни общности и
може да бъде свързана с въоръжени конфликти. Очаква
се борбата с проблема с незаконната сеч съгласно
настоящия регламент да даде своя принос към усилията
на Съюза за смекчаване на последиците от изменението на
климата по икономически целесъобразен начин и следва
да бъде разглеждана като допълваща действията и анга
жиментите на Съюза в контекста на Рамковата конвенция
на Организацията на обединените нации по изменението
на климата.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Евро
пейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и
социален комитет (1),
след консултация с Комитета на регионите,
(4)

Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 22 юли 2002 г. за установяване на Шеста
програма за действие на Общността за околната среда (3)
набелязва като приоритетно действие проучването на
възможности за предприемане на активни мерки за предотвратяване на търговията с незаконно добит дървен
материал и за борба с това явление, както и продължа
ването на активното участие на Съюза и държавитечленки в изпълнението на глобалните и регионалните
решения и споразумения по въпроси, свързани с горите.

(5)

В съобщението на Комисията до Европейския парламент и
до Съвета от 21 май 2003 г., озаглавено „Прилагане на
законодателството в областта на горите, управлението и
търговията (FLEGT): предложение за план за действие на
ЕС“, бе предложен пакет от мерки с цел подкрепа на
международните усилия за решаване на проблема с неза
конната сеч и свързаната с нея търговия в контекста на
общите усилия на Съюза за постигане на устойчиво
управление на горите.

(6)

Европейският парламент и Съветът приветстваха това
съобщение и признаха необходимостта Съюзът да даде
своя принос към усилията в световен мащаб, насочени
към решаване на проблема с незаконната сеч.

(7)

В съответствие с целта на съобщението, а именно да се
гарантира, че в Съюза се въвеждат само изделия от дървен
материал, които са произведени съгласно националното
законодателство на държавата производител на дървен
материал, Съюзът проведе с държави производители на
дървен материал („държави партньори“) преговори за
сключване на споразумения за доброволно партньорство
(„СДП за FLEGT“), с които за страните се създава правно
обвързващо задължение да прилагат схема на разре
шителни и да регулират търговията с дървения материал
и изделията от дървен материал, посочени в тези СДП за
FLEGT.

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),
като имат предвид, че:
(1)

(2)

(3)

Горите осигуряват голямо разнообразие от екологични,
икономически и социални ползи, включително горски
продукти от дървен материал и недървесни горски
продукти, както и свързани с околната среда услуги от
основно значение за човечеството, като поддържане на
биологичното разнообразие и функционирането на
екосистемите и опазване на климатичната система.
Поради нарастващото търсене на дървен материал и
изделия от дървен материал в световен мащаб и същевре
менното наличие на слабости в институциите и управ
лението в сектора на горското стопанство в редица
държави производители на дървен материал, незаконната
сеч и свързаната с нея търговия се превърнаха във въпрос,
който поражда все по-голямо безпокойство.
Незаконната сеч е повсеместен проблем, който предизвиква голяма международна загриженост. Тя пред
ставлява сериозна заплаха за горите, защото способства
за процеса на обезлесяване и на влошаване на състоянието
на горите, на който се дължат около 20 % от световните
емисии на CO2, застрашава биологичното разнообразие и
пречи на устойчивото управление и развитие на горите,
включително на търговската жизнеспособност на опера
торите, действащи в съответствие с приложимото законо
дателство. Тя също така води до опустиняване и ерозия на
почвата и може да засили въздействието на екстремални
климатични явления и наводнения. Освен това тя има и

(1) ОВ C 318, 23.12.2009 г., стр. 88.
(2) Позиция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. (ОВ C 184
Е, 8.7.2010 г., стр. 145), позиция на Съвета на първо четене от
1 март 2010 г. (ОВ C 114 Е, 4.5.2010 г., стр. 17) и позиция на
Европейския парламент от 7 юли 2010 г. (все още непубликувана в
Официален вестник).

(3) ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.

L 295/24

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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Като се имат предвид значителният мащаб и неотложният
характер на проблема, е необходимо активно да бъде
подкрепена борбата с незаконната сеч и свързаната с
нея търговия, да бъде доразвита и засилена инициативата
за СДП за FLEGT и да се подобри взаимодействието
между политиките, имащи за цел запазването на горите
и постигането на висока степен на опазване на околната
среда, включително борбата с изменението на климата и
намаляването на биологично разнообразие.
Следва да бъдат признати усилията на държавите, които
са сключили СДП за FLEGT със Съюза, както и залег
налите в споразуменията принципи, по-специално по
отношение на определението за законно добит дървен
материал, като държавите следва да продължат да бъдат
насърчавани да сключват СДП за FLEGT. Следва също
така да се отчете, че съгласно схемата на разрешителни
FLEGT за Съюза се изнасят само дървен материал, който е
добит в съответствие с приложимото национално законо
дателство, и изделия от такъв дървен материал. За тази
цел дървеният материал, вложен в изделия от дървен
материал, изброени в приложения II и III към Регламент
(ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за
установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса
на дървесина в Европейската общност (1), с произход от
държавите партньори, изброени в приложение I към
посочения регламент, следва да се счита за законно
добит, при условие че тези изделия от дървен материал
са в съответствие с посочения регламент и разпоредбите за
неговото прилагане.
Следва да се отчита също, че Конвенцията по междуна
родната търговия със застрашени видове от дивата фауна и
флора (CITES) изисква от страните по конвенцията да
издават разрешителни за износ по CITES само когато
някой от изброените в CITES видове е добит, inter alia,
в съответствие с националното законодателство на
държавата износител. За тази цел дървеният материал от
видовете, изброени в приложение А, Б или В към
Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември
1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора
и фауна чрез регулиране на търговията с тях (2), следва да
се счита за законно добит, при условие че е в съответствие
с посочения регламент и с разпоредбите за неговото
прилагане.
Като се има предвид, че следва да се насърчава изпол
зването на рециклиран дървен материал и изделия от
такъв дървен материал и че включването на такива
продукти в приложното поле на настоящия регламент
би създало несъразмерна тежест за операторите, изпол
званият дървен материал и изделията от такъв дървен
материал, чийто жизнен цикъл е завършил и в противен
случай биха били изхвърлени като отпадъци, следва да
бъдат изключени от приложното поле на настоящия
регламент.
Пускането за пръв път на незаконно добит дървен
материал или на изделия, получени от такъв дървен
материал, на вътрешния пазар следва да бъде забранено
като една от мерките по настоящия регламент. Като се
отчита сложният характер на незаконната сеч, причините,

(1) ОВ L 347, 30.12.2005 г., стр. 1.
(2) ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.
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които водят до нея, и нейното въздействие, следва да се
предприемат и специални мерки, като например мерки,
насочени към поведението на операторите.
(13)

В контекста на Плана за действие за FLEGT Комисията и,
когато е уместно, държавите-членки може да подкрепят и
провеждат проучвания и изследвания на равнищата и
характера на незаконната сеч в различните държави и
да осигурят публичен достъп до подобна информация,
както и да подпомагат предоставянето на операторите
на практически насоки относно приложимото законода
телство на държави производители на дървен материал.

(14)

При липса на международно прието определение за
основа при определяне на това какво е незаконна сеч
следва да служи законодателството на държавата, в
която е добит дървеният материал, както и прилагането
в тази държава на съответните международни конвенции,
по които тази държава е страна.

(15)

Много изделия от дървен материал биват подложени на
редица преработвателни процеси преди и след пускането
им за пръв път на вътрешния пазар. За да се избегне
налагането на ненужна административна тежест,
системата за надлежна проверка следва да обхваща само
операторите, които пускат за пръв път на вътрешния
пазар дървен материал и изделия от дървен материал,
докато от търговците във веригата на доставка следва да
се изисква да предоставят обща информация относно
доставчика и купувача, за да даде възможност за
проследяване на дървения материал и изделията от
дървен материал.

(16)

Операторите, които пускат за пръв път дървен материал и
изделия от дървен материал на вътрешния пазар, следва,
като прилагат системен подход, да предприемат необхо
димите стъпки, за да гарантират, че на вътрешния пазар
не се пускат незаконно добит дървен материал и изделия,
получени от такъв дървен материал. За целта операторите
следва да извършват надлежна проверка чрез система от
мерки и процедури, за да намалят до минимум риска от
пускане на вътрешния пазар на незаконно добит дървен
материал и изделия, получени от такъв дървен материал.

(17)

Системата за надлежна проверка включва три елемента,
присъщи на управлението на риска: достъп до
информация, оценка на риска и ограничаване на уста
новения риск. Системата за надлежна проверка следва
да осигурява достъп до информация относно източниците
и доставчиците на дървен материал и изделия от дървен
материал, които биват пускани на вътрешния пазар за
първи път, включително подходяща информация
относно спазването на приложимото законодателство,
държавата на дърводобив, дървесните видове, коли
чеството и — по целесъобразност, поднационалния
регион и концесията за дърводобив. Въз основа на тази
информация операторите следва да направят оценка на
риска. Когато бъде установен риск, операторите следва
да ограничат този риск по начин, пропорционален на
установения риск, с цел да се предотврати пускането на
незаконно добит дървен материал и на изделия от такъв
дървен материал на вътрешния пазар.
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(18)

За да се избегне ненужната административна тежест, не
следва да се изисква да създават нови системи онези
оператори, които вече използват системи или процедури,
отговарящи на изискванията на настоящия регламент.

(24)

Като се има предвид международният характер на неза
конната сеч и свързаната с нея търговия, компетентните
органи следва да сътрудничат помежду си и с админист
ративните органи на трети държави и Комисията.

(19)

За да се отчетат добрите практики в сектора на горското
стопанство, в рамките на процедурата за оценка на риска
могат да се използват системи на трети лица, като серти
фициране или други проверени системи, включващи
проверка на съответствието с приложимото законода
телство.

(25)

(20)

Дърводобивният и дървообработващ отрасъл е от голямо
значение за икономиката на Съюза. Организациите на
операторите са важни фактори в отрасъла, тъй като пред
ставляват интересите му в широк мащаб и взаимодействат
с най-различни заинтересовани страни. Тези организации
също така притежават експертните знания и капацитета да
анализират съответното законодателство и да улеснят
спазването му от страна на своите членове, но не следва
да използват тези знания, за да доминират на пазара. С
цел да се улесни прилагането на настоящия регламент и
да се допринесе за разработването на добри практики е
целесъобразно да бъдат признати организациите, които са
разработили системи за надлежна проверка, отговарящи
на изискванията на настоящия регламент. Признаването
и оттеглянето на признаване на организациите за мони
торинг следва да се извършват по справедлив и прозрачен
начин. Следва да бъде публично оповестен списък на
такива признати организации, за да се даде възможност
на операторите да използват тези признати организации за
мониторинг.

С цел да се улесни способността на операторите, които
пускат дървен материал или изделия от дървен материал
на вътрешния пазар, да спазват изискванията на
настоящия регламент, държавите-членки, като вземат
предвид положението на малките и средните пред
приятия, когато е уместно — подпомагани от Комисията,
може да предоставят на операторите техническа и друга
помощ и да улеснят обмена на информация. Предоста
вянето на такава помощ не следва да освобождава опера
торите от задължението им за извършване на надлежни
проверки.

(26)

Търговците и организациите за мониторинг следва да се
въздържат от предприемането на мерки, които биха
изложили на опасност постигането на целта на
настоящия регламент.

(27)

Държавите-членки следва да гарантират, че нарушенията
на настоящия регламент, включително от страна на
оператори, търговци и организации за мониторинг, се
наказват с ефективни, съразмерни и възпиращи санкции.
Националните правила може да предвиждат, че след като
бъдат приложени ефективни, съразмерни и възпиращи
санкции за нарушение на забраната за пускане на
пазара на незаконно добит дървен материал или
изделия, получени от такъв дървен материал, не е необ
ходимо този дървен материал и изделия от дървен
материал да бъдат унищожавани, а вместо това може да
бъдат използвани или отчуждени за цели от обществен
интерес.

(28)

На Комисията следва да се предоставят правомощия да
приема делегирани актове съгласно член 290 от
Договора за функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС) относно процедурите за признаване и оттегляне
на признаване на организациите за мониторинг, относно
нови приложими критерии за оценка на риска, които
могат да бъдат необходими в допълнение към вече пред
видените в настоящия регламент, и относно списъка на
дървения материал и изделията от дървен материал, за
които се прилага настоящият регламент. От особено
значение е по време на своята подготвителна работа
Комисията да провежда съответните консултации, вклю
чително на експертно равнище.

(29)

За да се гарантират еднакви условия за прилагане, на
Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни
правомощия за приемането на подробни правила
относно честотата и характера на проверките от страна
на компетентните органи спрямо организациите за мони
торинг и относно системите за надлежна проверка, освен
по отношение на нови приложими критерии за оценка на
риска. В съответствие с член 291 ДФЕС общите правила и
принципи относно реда и условията за контрол от страна
на държавите-членки върху упражняването на изпълни
телните правомощия от страна на Комисията се уста
новяват предварително чрез регламент, приет в съот
ветствие с обикновената законодателна процедура. До

(21)

(22)

(23)

Компетентните органи следва редовно да извършват
проверки на организациите за мониторинг, за да
установят дали те изпълняват ефективно задълженията,
предвидени в настоящия регламент. Освен това компетентните органи следва да полагат усилия да извършват
проверки, когато разполагат със съответната информация,
включително при изразена основателна загриженост на
трети лица.
Компетентните органи следва да следят операторите
ефективно да изпълняват задълженията, предвидени в
настоящия регламент. За тази цел компетентните органи
следва да извършват официални проверки, когато е целе
съобразно — по план, като те могат да включват
проверки в помещенията на оператора и одиторски
проверки на място, и следва да могат да изискват от
операторите да предприемат коригиращи действия при
необходимост. Освен това компетентните органи следва
да полагат усилия да извършват проверки, когато
разполагат със съответната информация, включително
при изразена основателна загриженост на трети лица.
Компетентните органи следва да съхраняват информация
за проверките и съответната информация следва да бъде
достъпна в съответствие с Директива 2003/4/ЕО на Евро
пейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г.
относно обществения достъп до информация за околната
среда (1).

(1) ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.
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приемането на този нов регламент продължава да се
прилага Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни
1999 г. за установяване на условията и реда за упраж
няване на изпълнителните правомощия, предоставени на
Комисията (1), с изключение на процедурата по регу
лиране с контрол, която не се прилага.
(30)

(31)

На операторите и компетентните органи следва да се
предостави разумен срок, за да се подготвят за изпълнение
на изискванията на настоящия регламент.
Доколкото целта на настоящия регламент, а именно
борбата с незаконната сеч и свързаната с нея търговия,
не може да бъде постигната самостоятелно от държавитечленки и следователно, поради нейния мащаб, може да
бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът
може да приеме мерки в съответствие с принципа на
субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Евро
пейския съюз. В съответствие с принципа на пропорцио
налност, уреден в същия член, настоящият регламент не
надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Предмет
Настоящият регламент определя задълженията на операторите,
които пускат за пръв път дървен материал и изделия от
дървен материал на вътрешния пазар, както и задълженията на
търговците.
Член 2
Определения
За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
а) „дървен материал и изделия от дървен материал“ означава
дървеният материал и изделията от дървен материал,
посочени в приложението, с изключение на изделията от
дървен материал или компонентите на тези изделия, изра
ботени от дървен материал или изделия от дървен
материал, които са в края на жизнения си цикъл и в
противен случай биха били изхвърлени като отпадъци по
смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември
2008 г. относно отпадъците (2);
б) „пускане на пазара“ означава доставка с всякакви средства,
независимо от използваната техника на продажба, на дървен
материал или изделия от дървен материал за пръв път на
вътрешния пазар с цел дистрибуция или употреба в
процеса на търговска дейност, срещу заплащане или
безплатно. Това включва и доставка с всякакви средства за
комуникация от разстояние по смисъла на Директива
97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май
1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на
(1) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(2) ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.
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договорите от разстояние (3). Доставянето на вътрешния пазар
на изделия от дървен материал, получени от дървен материал
или от изделия от дървен материал, които вече са пуснати на
вътрешния пазар, не представлява „пускане на пазара“;
в) „оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице,
което пуска на пазара дървен материал или изделия от
дървен материал;
г) „търговец“ означава всяко физическо или юридическо лице,
което в процеса на търговска дейност продава или купува на
вътрешния пазар дървен материал или изделия от дървен
материал, които вече са пуснати на вътрешния пазар;
д) „държава на дърводобив“ означава държавата или тери
торията, в която е добит дървеният материал или
дървеният материал, вложен в изделията от дървен материал;
е) „законно добит“ означава добит в съответствие с прило
жимото законодателство в държавата на дърводобив;
ж) „незаконно добит“ означава добит в нарушение на прило
жимото законодателство в държавата на дърводобив;
з) „приложимо законодателство“ означава законодателството,
което е в сила в държавата на дърводобив и обхваща
следните въпроси:
— права на дърводобив в рамките на законно обявени
граници,
— плащания за права на дърводобив и дървен материал,
включително такси, свързани с добива на дървен
материал,
— добив на дървен материал, включително законодателство
в областта на околната среда и на горското стопанство, в
това число относно управлението на горите и опазването
на биологичното разнообразие, когато тези въпроси са
пряко свързани с добива на дървен материал,
— законни права на трети лица по отношение на изпол
зването и владението, които са засегнати от добива на
дървен материал, и
— търговия и митнически въпроси, доколкото засягат
горския сектор.
Член 3
Статус на дървения материал и на изделията от дървен
материал, обхванати от FLEGT и CITES
За целите на настоящия регламент за законно добит се счита
дървен материал, вложен в изделията от дървен материал,
изброени в приложения II и III към Регламент (ЕО)
№ 2173/2005, който е с произход от държави партньори,
изброени в приложение I към посочения регламент, и който е
в съответствие с него и с разпоредбите за неговото прилагане.
(3) ОВ L 144, 4.6.1997 г., стр. 19.
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За целите на настоящия регламент за законно добит се счита
дървен материал от видовете, изброени в приложение А, Б или
В към Регламент (ЕО) № 338/97, който е в съответствие с
посочения регламент и с разпоредбите за неговото прилагане.
Член 4
Задължения на операторите
1.
Забранява се пускането на пазара на незаконно добит
дървен материал или на изделия, получени от такъв дървен
материал.
2.
Операторите извършват надлежна проверка, когато пускат
на пазара дървен материал или изделия от дървен материал. За
тази цел те използват рамка от процедури и мерки, наричана подолу „система за надлежна проверка“, която е предвидена в
член 6.
3.
Всеки оператор поддържа и извършва редовна оценка на
системата за надлежна проверка, която използва, освен когато
операторът използва система за надлежна проверка, установена
от организация за мониторинг, посочена в член 8. Като основа
на системата за надлежна проверка може да се използват същест
вуващите съгласно националното законодателство системи за
надзор, както и всеки доброволен механизъм за надзор, който
отговоря на изискванията на настоящия регламент.
Член 5
Задължение за проследяване
В цялата верига на доставка търговците трябва да са в състояние
да посочат:
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— държава на дърводобив, и, когато е приложимо:
i) поднационален регион, в който дървеният материал е
добит; както и
ii) концесия за дърводобив,
— количество (изразено в обем, тегло или брой единици),
— наименование и адрес на доставчика на съответния
оператор,
— наименование и адрес на търговеца, на когото са
доставени дървеният материал и изделията от дървен
материал,
— документи или друга информация, посочваща съот
ветствието на този дървен материал и на тези изделия
от дървен материал с приложимото законодателство;
б) процедури за оценка на риска, даващи на оператора
възможност да анализира и извършва оценка на риска от
пускане на пазара на незаконно добит дървен материал или
на изделия от такъв дървен материал.
В рамките на тези процедури се взема предвид информацията,
посочена в буква а), както и съответните критерии за оценка
на риска, включително:

а) операторите или търговците, които са доставили дървения
материал и изделията от дървен материал; както и

— осигуряването на съответствие с приложимото законода
телство, което може да включва системи за сертифициране
или други проверени системи на трети лица, при които се
оценява съответствието с приложимото законодателство,

б) когато е приложимо — търговците, на които са доставили
дървен материал и изделия от дървен материал.

— разпространението на незаконния добив на конкретни
дървесни видове,

Търговците съхраняват информацията, посочена в първа алинея,
в продължение на най-малко пет години и предоставят тази
информация на компетентните органи при поискване.

— разпространението на незаконния дърводобив или неза
конните практики в държавата на дърводобив и/или
поднационален регион на дърводобив, в който е добит
дървеният материал, включително отчитане на случаите
на разпространение на въоръжен конфликт,

Член 6
Системи за надлежна проверка
1.
Системата за надлежна проверка, посочена в член 4,
параграф 2, съдържа следните елементи:
а) 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, включително търговското наименование и вида
изделие, както и обичайното наименование на вида дърво
и, когато е приложимо, неговото пълно научно наиме
нование,

— санкциите, наложени от Съвета за сигурност на ООН или
Съвета на Европейския съюз по отношение на вноса или
износа на дървен материал,
— сложността на веригата на доставка на дървен материал и
на изделия от дървен материал;
в) освен когато рискът, установен в хода на процедурите за
оценка на риска, посочени в буква б), е незначителен —
процедури за ограничаване на риска, състоящи се от набор
от подходящи и пропорционални мерки и процедури за
реално намаляване на този риск и които могат да включват
изискването на допълнителна информация или документи
и/или изискването за извършване на проверка от трето лице.
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2.
Подробните правила, необходими за гарантиране еднаквото
прилагане на параграф 1, освен по отношение на новите
приложими критерии за оценка на риска, посочени във второ
изречение от параграф 1, буква б) от настоящия член, се приемат
в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18,
параграф 2. Тези правила се приемат до 3 юни 2012 г.

3.
Като взема предвид развитието на пазара и придобития
опит в прилагането на настоящия регламент, по-специално
опита, установен чрез обмена на информация по член 13 и
докладването по член 20, параграф 3, Комисията може да
приема делегирани актове съгласно член 290 ДФЕС относно
новите приложими критерии за оценка на риска, които могат
да бъдат необходими в допълнение към посочените във второто
изречение от параграф 1, буква б) от настоящия член с цел
гарантиране ефективността на системата за надлежна проверка.

12.11.2010 г.

б) проверяват правилното използване от страна на тези
оператори на тяхната система за надлежна проверка;

в) предприемат необходимите действия, в случай
оператор не използва правилно тяхната система за
проверка, включително уведомяват компетентните
случай на съществено или системно неизпълнение
на оператора.

че даден
надлежна
органи в
от страна

2.
Дадена организация може да поиска да бъде призната за
организация за мониторинг, ако отговаря на следните
изисквания:

а) притежава юридическа правосубектност и е законно уста
новена в рамките на Съюза;
По отношение на делегираните актове, посочени в настоящия
параграф, се прилагат процедурите, предвидени в членове 15,
16 и 17.

Член 7
Компетентни органи
1.
Всяка държава-членка определя един или повече
компетентни органи, които да отговарят за прилагането на
настоящия регламент.

Държавите-членки съобщават на Комисията наименованията и
адресите на компетентните органи най-късно до 3 юни
2011 г. Държавите-членки съобщават на Комисията всички
изменения в наименованията и адресите на компетентните
органи.

2.
Комисията оповестява публично, включително по
Интернет, списък на компетентните органи. Списъкът редовно
се актуализира.

Член 8
Организации за мониторинг
1.

Организациите за мониторинг:

а) поддържат и извършват редовна оценка на система за
надлежна проверка, предвидена в член 6, и предоставят на
операторите правото да я използват;

б) разполага с подходящи експертни знания и капацитет да
изпълнява функциите по параграф 1; и

в) може да гарантира отсъствието на какъвто и да било
конфликт на интереси при изпълнението на функциите си.

3.
Комисията, след като проведе консултации със заинтересо
ваните държави-членки, признава за организация за мониторинг
заявителите, които отговарят на изискванията, посочени в
параграф 2.

Решението за признаване на организация за мониторинг се
съобщава от Комисията на компетентните органи на всички
държави-членки.

4.
Компетентните органи правят редовни проверки, за да
проверят дали организациите за мониторинг, действащи в
рамките на териториалната компетентност на компетентните
органи, продължават да изпълняват функциите по параграф 1
и да отговарят на изискванията по параграф 2. Проверки може
да се извършват и в случаите, когато компетентният орган на
държавата-членка притежава съответна информация, вклю
чително изразена основателна загриженост на трети лица, или
когато е установил недостатъци в прилагането от страна на
операторите на системата за надлежна проверка, създадена от
организация за мониторинг. В съответствие с Директива
2003/4/ЕО се представя доклад относно проверките.

5.
Ако компетентен орган установи, че дадена организация за
мониторинг вече не изпълнява функциите по параграф 1 или
вече не отговаря на изискванията по параграф 2, той незабавно
уведомява Комисията за това.

12.11.2010 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

6.
Комисията оттегля признаването на дадена организация за
мониторинг, когато, по-специално въз основа на информацията
по параграф 5, е установила, че организацията за мониторинг
вече не изпълнява функциите по параграф 1 или не отговаря на
изискванията по параграф 2. Преди да оттегли признаването на
дадена организация за мониторинг, Комисията уведомява заинте
ресованите държави-членки.

Решението за оттегляне на признаването на дадена организация
за мониторинг се съобщава от Комисията на компетентните
органи на всички държави-членки.

7.
С цел допълване на процедурните правила относно призна
ването и оттеглянето на признаване на организациите за мони
торинг и, ако опитът изисква това, изменението на тези правила,
Комисията може да приема делегирани актове съгласно член 290
ДФЕС, като същевременно гарантира, че признаването и оттег
лянето на признаването се извършват по справедлив и прозрачен
начин.
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даден компетентен орган разполага със съответна информация,
включително въз основа на основателна загриженост, изразена
от трети лица, относно спазването на настоящия регламент от
страна на определен оператор.

3.
Проверките по параграф 1 може да включват, наред с
другото:

а) преглед на системата за надлежна проверка, включително на
процедурите за оценка на риска и за ограничаване на риска;

б) преглед на документация и данни, удостоверяващи
правилното функциониране на системата и процедурите за
надлежна проверка;

в) проверки на случаен принцип, включително одиторски
проверки на място.

По отношение на делегираните актове, посочени в настоящия
параграф, се прилагат процедурите, предвидени в членове 15,
16 и 17. Тези актове се приемат до 3 март 2012 г.

4.
Операторите предоставят необходимото съдействие, за да
улеснят извършването на проверките по параграф 1, поспециално по отношение на достъпа до помещения и предоста
вянето на документация или данни.

8.
Подробните правила относно честотата и характера на
проверките, посочени в параграф 4, необходими за осигуряване
на ефективното наблюдение на организациите за мониторинг и
еднаквото прилагане на посочения параграф, се приемат в съот
ветствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18,
параграф 2. Тези правила се приемат до 3 юни 2012 г.

5.
Без да се засяга член 19, когато в резултат на проверки по
параграф 1 се установят пропуски, компетентните органи могат
да направят искане за предприемане на коригиращи действия от
страна на оператора. В допълнение към това, в зависимост от
характера на установените пропуски държавите-членки могат да
предприемат незабавни временни мерки, включващи наред с
другото:

Член 9

а) изземване на дървен материал и на изделия от дървен
материал;

Списък на организациите за мониторинг
Комисията публикува списъка на организациите за мониторинг в
серия C на Официален вестник на Европейския съюз и
оповестява този списък на уебсайта си. Списъкът редовно се
актуализира.

б) забрана на предлагането на пазара на дървен материал и
изделия от дървен материал.

Член 11
Член 10

Данни за проверките

Проверки на операторите

1.
Компетентните органи съхраняват данни за проверките по
член 10, параграф 1, в които посочват по-специално техния
характер и резултатите от тях, включително исканията за кори
гиращи действия, направени по реда на член 10, параграф 5.
Данните за всички проверки се съхраняват най-малко пет
години.

1.
Компетентните органи извършват проверки, за да установят
дали операторите спазват изискванията, предвидени в членове
4 и 6.

2.
Проверките по параграф 1 се извършват по план, който
периодично се преразглежда, въз основа на подход, отчитащ
риска. Освен това проверки може да се извършват, когато

2.
До информацията, посочена в параграф 1, се осигурява
достъп в съответствие с Директива 2003/4/ЕО.
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Сътрудничество

По отношение на делегираните актове, посочени в настоящия
член, се прилагат процедурите, предвидени в членове 15, 16
и 17.

1.
Компетентните органи сътрудничат помежду си и с адми
нистративните органи на трети държави, както и с Комисията, за
да гарантират спазването на настоящия регламент.

Член 15

Член 12

Делегиране
2.
Компетентните органи обменят с компетентните органи на
други държави-членки и с Комисията информация относно сери
озните пропуски, установени при проверките по член 8,
параграф 4 и член 10, параграф 1, и относно наложените в
съответствие с член 19 санкции.

Член 13

1.
Правомощията да приема делегираните актове, посочени в
член 6, параграф 3, член 8, параграф 7 и член 14, се предоставят на Комисията за срок от седем години, считано от
2 декември 2010 г. Комисията представя доклад относно деле
гираните правомощия не по-късно от три месеца преди края на
срок от три години, считано от началната дата на прилагане на
настоящия регламент. Делегирането на правомощия се подновява
автоматично за срокове с еднаква продължителност, освен ако
Европейският парламент или Съветът не го оттеглят в съот
ветствие с член 16.

Техническа помощ, насоки и обмен на информация
1.
Без да се засягат задълженията на операторите за
извършване на надлежна проверка съгласно член 4, параграф
2, държавите-членки, подпомагани, когато е необходимо, от
Комисията, може да предоставят на операторите техническа и
друг вид помощ и насоки, като вземат предвид положението
на малките и средните предприятия, с цел да се улесни спаз
ването на изискванията на настоящия регламент, по-специално
по отношение на въвеждането на система за надлежна проверка
в съответствие с член 6.

2.
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията ноти
фицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.
3.
Правомощията да приема делегирани актове се предоставят
на Комисията при условията, предвидени в членове 16 и 17.
Член 16
Оттегляне на делегирането

2.
Държавите-членки, подпомагани, когато е необходимо, от
Комисията, може да улеснят обмена и разпространението на
съответна информация във връзка с незаконната сеч, поспециално с цел подпомагане на операторите при оценката на
риска, предвидена в член 6, параграф 1, буква б), и по
отношение на най-добрите практики във връзка с прилагането
на настоящия регламент.

3.
Помощта се предоставя така, че да се избегне засягането на
задълженията на компетентните органи и да се запази тяхната
независимост при осигуряване на прилагането на настоящия
регламент.

1.
Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф
3, член 8, параграф 7 и член 14, може да бъде оттеглено по
всяко време от Европейския парламент или от Съвета.
2.
Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на
решение дали да оттегли делегирането на правомощията, полага
усилия да информира другата институция и Комисията в разумен
срок преди вземането на окончателно решение, като посочва
делегираните правомощия, които може да бъдат оттеглени,
както и евентуалните причини за оттеглянето.
3.
С решението за оттегляне се прекратява делегирането на
правомощията, посочено в него. То поражда действие незабавно
или на посочена в него по-късна дата. Решението за оттегляне не
засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.
То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14
Изменения на приложението

Член 17

За да се вземат предвид, от една страна, придобитият опит в
прилагането на настоящия регламент, по-специално опитът,
установен чрез докладването по член 20, параграфи 3 и 4, и
обменът на информация по член 13, и, от друга страна,
новостите по отношение на техническите характеристики,
крайното предназначение и производствените процеси, свързани
с дървения материал и с изделията от дървен материал,
Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с
член 290 ДФЕС, като изменя и допълва списъка на дървения
материал и изделията от дървен материал, който се съдържа в
приложението. Тези актове не трябва да водят до налагането на
несъразмерна тежест за операторите.

Възражения срещу делегирани актове
1.
Европейският парламент или Съветът могат да възразят
срещу делегиран акт в срок два месеца от датата на нотифи
кацията. По инициатива на Европейския парламент или на
Съвета този срок се удължава с два месеца.
2.
Ако към момента на изтичането на този срок нито Евро
пейският парламент, нито Съветът са възразили срещу деле
гирания акт, той се публикува в Официален вестник на Евро
пейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата.
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Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален
вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането
на посочения срок, ако и Европейският парламент, и Съветът са
информирали Комисията за намерението си да не правят
възражения.
3.
Ако Европейският парламент или Съветът възрази срещу
делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която
възразява срещу делегирания акт, посочва причините за това.
Член 18
Комитет
1.
Комисията се подпомага от Комитета за прилагане на зако
нодателството в областта на горите, управлението и търговията
(FLEGT), създаден съгласно член 11 от Регламент (ЕО)
№ 2173/2005.
2.
При позоваване на настоящия параграф се прилагат
членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат
предвид разпоредбите на член 8 от него.
Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение
1999/468/ЕО, се определя на три месеца.
Член 19
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Член 20
Доклади
1.
До 30 април на всяка втора година, считано от 3 март
2013 г., държавите-членки представят на Комисията доклад
относно прилагането на настоящия регламент през предходните
две години.

2.
Въз основа на тези доклади Комисията изготвя доклад,
който представя на Европейския парламент и на Съвета на
всеки две години. При подготовката на доклада Комисията
отчита отбелязания напредък във връзка със сключването и
изпълнението на СДП за FLEGT в съответствие с Регламент
(ЕО) № 2173/2005 и техния принос към намаляване на
наличието на незаконно добит дървен материал и на изделия,
получени от такъв дървен материал, на вътрешния пазар.

3.
До 3 декември 2015 г. и на всеки шест години след това
Комисията, въз основа на докладите и опита, свързани с прила
гането на настоящия регламент, прави преглед на неговото
действие и ефективност, включително по отношение предотвра
тяването на пускането на вътрешния пазар на незаконно добит
дървен материал или на изделия, получени от такъв дървен
материал. Тя обръща по-специално внимание на администра
тивните последици за малките и средните предприятия и на
продуктовия обхват. Тези доклади могат при необходимост да
бъдат придружени от подходящи законодателни предложения.

Санкции
1.
Държавите-членки установяват система от санкции за нару
шаване на разпоредбите на настоящия регламент и вземат всички
мерки, за да гарантират прилагането им.
2.
Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни,
съразмерни и възпиращи и могат да включват, наред с другото:
а) глоби, пропорционални на нанесените вреди на околната
среда, на стойността на съответния дървен материал или
изделия от дървен материал и на данъчните загуби и иконо
мическите вреди, причинени от нарушението, определяне на
размера на глобите по начин, който гарантира, че те
действително лишават причинителите от икономическите
облаги, получени от техните тежки нарушения, без да се
засяга законното им право да упражняват професията си, и
постепенно увеличаване на размера на глобите в случай на
повтарящо се тежко нарушение;

4.
Първият от докладите по параграф 3 включва оценка на
настоящата икономическа и търговска ситуация в Съюза във
връзка с изделията, изброени в глава 49 от Комбинираната
номенклатура, като в него се отчита по-специално конкурентоспособността на съответните сектори, за да се разгледа възмож
ността за евентуалното включване на посочените изделия в
списъка на дървения материал и изделията от дървен материал,
съдържащ се в приложението към настоящия регламент.

Докладът, посочен в първа алинея, включва също така оценка на
ефективността на забраната за пускане на пазара на незаконно
добит дървен материал и изделия, получени от такъв дървен
материал, предвидена в член 4, параграф 1, както и на
системата за надлежна проверка, предвидена в член 6.

Член 21
б) изземване на съответния дървен материал или изделия от
дървен материал;

Влизане в сила и прилагане
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

в) незабавно спиране на действието на разрешението за търговия.
3.
Държавите-членки уведомяват Комисията за тези
разпоредби и незабавно я уведомяват за всички последващи
изменения, свързани с тях.

Той се прилага от 3 март 2013 г. Независимо от това член 6,
параграф 2, член 7, параграф 1 и член 8, параграфи 7 и 8 се
прилагат от 2 декември 2010 г.
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.

Съставено в Страсбург на 20 октомври 2010 година.

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

J. BUZEK

O. CHASTEL

12.11.2010 г.

12.11.2010 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Дървен материал и изделия от дървен материал, класирани в Комбинираната номенклатура, предвидена в
приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (1), за които се прилага настоящият регламент
— 4401 Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми; дървен материал на
плочки или частици; дървени стърготини, отпадъци и остатъци, дори агломерирани под формата на трупчета, брикети,
топчета или в подобни форми

— 4403 Необработен дървен материал, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан,
с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник

— 4406 Дървени траверси за железопътни или подобни линии

— 4407 Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или
клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

— 4408 Фурнирни листове (включително тези, получени чрез нацепване на слоест дървен материал), развиван фурнир за
шперплат или листове за подобен слоест дървен материал и друг дървен материал, надлъжно нарязан, нацепен или
кръгообразно развит, дори рендосан, шлифован, челно или клинозъбно съединен, с дебелина, непревишаваща 6 mm

— 4409 Дървен материал (включително паркетни дъски и фризове, несглобени), профилиран (нутван, федерован,
жлебован, фалцован, кантован, свързан под формата на V, формован за корнизи, със заоблени ръбове или обработен
по подобен начин) по дължината на един или на няколко ръба или страни, дори рендосан, шлифован или клинозъбно
съединен

— 4410 Плочи от дървесни частици, плочи, наречени „oriented strand board“ (OSB), и подобни плочи от дървен
материал или от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи
вещества

— 4411 Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или
други органични свързващи вещества

— 4412 Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал

— 4413 00 00 „Уплътнен“ дървен материал, на блокове, плочи, дъски или профили

— 4414 00 Дървени рамки за картини, фотографии, огледала или други подобни

— 4415 Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи от дървен материал; дървени барабани за кабели; обик
новени палети, бокс палети и други товароносители, от дърво; дървени подпори за палети; ковчези

(Материали, които не са предназначени за опаковане, които се използват изключително като материали за опаковане, за
подпора или с цел защита или пренос на друго изделие, пуснато на пазара.)

— 4416 00 00 Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части, от дървен материал, включително
заготовките за дъги

— 4418 Дърводелски изделия и части за строителни скели, включително порестите дървесни плочи, съединени плочи за
подови настилки и покривните шиндри („shingles“ и „shakes“)
(1) Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа
тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).
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— Дървесна маса и хартия от глави 47 и 48 от Комбинираната номенклатура, с изключение на продукти на основата на
бамбук и продукти за рециклиране (отпадъци и остатъци)
— 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 и 9403 90 30 Мебели от дърво
— 9406 00 20 Сглобяеми конструкции

