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Съобщение за пресата 
 

Люксембург, 22 октомври 2015 г. 
 

Според одиторите на ЕС Европа трябва да преодолее 
собствените си проблеми във връзка с незаконната сеч 
Решаването на проблема с незаконната сеч е от ключово значение за контрола на изменението 
на климата чрез намаляване на въглеродните емисии в атмосферата. Опазването на дърветата 
е най-добрият начин да се помогне на природата. Ето защо въведеният от Комисията 
иновативен план за действие беше една добре приета инициатива. Въпреки това, съгласно 
последния доклад на Европейската сметна палата дванадесет години по-късно резултатите са като цяло 
ограничени. 

„Четири държави (Гърция, Унгария, Румъния и Испания) все още не са приложили изцяло Регламента на 
ЕС за дървения материал, който е въведен с цел предотвратяване на влизането на незаконен дървен 
материал на пазара на ЕС. Като се има предвид, че в рамките на единния пазар веригата на контрол е 
здрава само колкото най-слабото ѝ звено, незаконно изсеченият дървен материал все още може да 
бъде внесен в ЕС чрез тези четири страни. От друга страна, Европа насърчава прилагането на схема 
на разрешителни, за да се гарантира, че произвеждащите дървен материал страни по света изнасят 
само законно добит дървен материал. На първо място, ЕС следва да преодолее собствените си 
проблеми и да покаже, че е пример за справяне с незаконната сеч и търговията с незаконно добит 
дървен материал.“, заяви г-н Karel Pinxten, членът на ЕСП, отговорен за изготвянето на настоящия 
доклад. 

Одиторите на ЕС провериха ефективността на основните аспекти на Плана за действие на ЕС за прилагане 
на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT). В рамките на този план в 
периода 2003—2013 г. са отпуснати 300 млн. евро на 35 страни. Две от тях, Индонезия и Гана, са на път да 
получат окончателни разрешителни за дървения си материал. Като цяло обаче, напредъкът е много бавен 
и голяма част от страните изпитват трудности за преодоляване на пречките за постигане на добро 
управление. През тези дванадесет години след въвеждането на плана за действие от Комисията нито една 
страна партньор не е получила окончателно разрешително FLEGT. 
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Липсата на адекватно планиране от страна на Комисията и на ясни приоритети за финансиране на 
страните, произвеждащи дървен материал, са важни фактори, допринасящи за това отсъствие на/тази 
невъзможнот за? напредък. 

Сметната палата препоръчва на Комисията да: 

• определи ясни цели и начини за тяхното постигане. 
• разпредели ресурсите в държавите, производителки на дървен материал, където е вероятно те да 

окажат най-голямо въздействие. 
• осигури цялостното прилагане във всички държави членки на регламента за дървения материал. 
• въведе солидни процедури за оценка и докладване с цел проследяване на инициативата. 
• използва работата, извършвана от частни органи за сертифициране с добра репутация. 

Бележки към издателите 

В допълнение към изключително вредното въздействие върху околната среда незаконната сеч и 
свързаната с нея търговия водят до загуба на биоразнообразие, оказване на отрицателно 
въздействие върху средствата за препитание на хората, зависещи от горите, подхранване на 
корупцията и подкопаване на върховенството на закона. Те също така лишават правителствата от 
твърде необходими за тях приходи. 

По отношение на въздействието върху околната среда намаляването на незаконната сеч е много 
ефикасен метод за постигане на по-ниски въглеродни емисии в сравнение с други политики в 
областта на климата, като например популяризирането на възобновяемите енергийни 
източници.  

Ето защо представеното през 2003 г. предложение на Комисията за План за действие на ЕС за 
прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) за 
справяне с проблема с незаконната сеч и съответната търговия, е добре приета инициатива с 
много амбициозни цели. Основата на плана за действие е двустранно споразумение между ЕС и 
дадена държава износител на дървен материал — споразумението за доброволно партньорство 
(СДП) за FLEGT — ангажиращо съответната държава да търгува само със законно добит дървен 
материал.  

Въпреки това в периода на изпълнение на плана за действие Комисията не е разработила 
подходящ работен план с ясни цели, основни етапи и специално предвиден бюджет. Помощта не 
била предоставена на произвеждащите дървен материал страни в съответствие с ясни критерии, 
а въздействието ѝ е било намалено поради включването на много държави, търсещи 
подпомагане. Напредъкът в съответните държави се е различавал в значителна степен. Много от 
тях обаче са направили само малки стъпки към получаване на окончателни разрешителни. 
Индонезия е въвела своя собствена схема за разрешителни и се надява в близко бъдеще изцяло 
да отговаря на критериите за разрешителни по FLEGT. Значителен напредък за получаване на 
такова разрешително е отбелязан и в Гана. Въпреки това нито една държава все още не 
изпълнява изцяло условията за окончателни разрешителни по FLEGT. 
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Регламентът на ЕС за дървения материал с цел предотвратяване на вноса или продажбата на 
незаконен дървен материал на пазара на ЕС все още не е бил приет до 2010 г., а е влязъл в сила 
през 2013 г. Прилагането му в държавите членки е бавно и по време на извършване на одита 
шест страни не са го изпълнявали. Съгласно скорошна оценка Латвия и Полша вече изпълняват 
регламента, като така остават четири държави, които все още не са взели всички необходими 
мерки в тази насока. Частичното прилагане на толкова важна мярка е лош сигнал за страните, 
изнасящи дървен материал, които са положили още повече усилия за добиване на изцяло 
законен дървен материал. В резултат на това съществува риск ЕС да бъде обвинен в прилагането 
на двойни стандарти. 

Комисията следва да вземе предвид препоръките от доклада на одиторите на ЕС и от текущата 
оценка на инициативата FLEGT с цел да анализира по какъв начин може да бъде изменен 
текущия подход за получаване на по-съществени резултати.  

Специален доклад № 13/2015: Подкрепа от ЕС за държавите производителки на дървен материал 
съгласно Плана за действие на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите, 
управлението и търговията (FLEGT) понастоящем е на разположение на английски език (други езикови 
версии ще бъдат скоро на разположение). 

 


