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ES valstybė narė skiria kompetentingą valdžios instituciją reglamento vykdymo užtikrinimui koordinuoti.
Valstybės narės taip pat nustato baudų, kurios bus taikomos reglamento nesilaikymo atveju, rūšis ir dydį.

KH-31-10-630-LT-C

Reglamento įgyvendinimas

Reglamente numatyta, kad kontrolės organizacijos turi
būti pripažintos Europos Komisijos. Jei tai bus privačios įstaigos, jos ES ekonominės veiklos vykdytojams
pateiks išsamaus patikrinimo sistemas. Taigi ekonominės veiklos vykdytojai gali sukurti savo sistemą arba
naudoti kontrolės organizacijos sukurtą sistemą.

ES medienos reglamentas
bus pradėtas taikyti
nuo 2013 m. kovo 3 d.

Kita informacija
Daugiau informacijos rasite:
http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm

Neteisėta medienos ruoša – tai medienos kirtimas pažeidžiant kirtimo šalies įstatymus ir reglamentus. Neteisėta
medienos ruoša – pasaulinė problema, daranti didelį
neigiamą ekonominį ir socialinį poveikį, taip pat poveikį
aplinkai.
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Ekonominiu požiūriu dėl neteisėtos medienos ruošos
prarandamos pajamos ir kita nauda. Aplinkos požiūriu
dėl neteisėtos medienos ruošos naikinami miškai, prisidedama prie klimato kaitos, naikinama biologinė įvairovė. Socialiniu požiūriu dėl neteisėtos medienos ruošos dažnai kyla konfliktų dėl žemės ir išteklių, vietos ir
autochtonų bendruomenės praranda savo teises, kyla
ginkluotų konfliktų.
Neteisėta veikla šiame sektoriuje taip pat žlugdomos
atsakingų ekonominės veikos vykdytojų pastangos,
nes į rinką tiekiama pigesnės, bet neteisėtai paruoštos
medienos ir medienos produktų.
ES, siekdama kovoti su prekyba neteisėtai paruošta
mediena, 2010 m. spalį priėmė naują Medienos reglamentą (1). Tai vienas iš veiksmų pagal 2003 m. ES veiksmų planą dėl miškų įstatymo įgyvendinimo užtikrinimo,
valdymo ir prekybos (FLEGT).
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Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį.

Spausdinta perdirbtame popieriuje, kuriam
suteikta spaudos popieriaus ES ekologinė etiketė
(http://ec.europa.eu/environment/ecolabel)
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Printed in Belgium
(1) Reglamentas, kuriuo nustatomi medieną ir medienos produktus rinkai
tiekiančių ūkio subjektų įsipareigojimai (ES (995/2010)
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:295:SOM:EN:HTML.
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ES medienos reglamente nustatyti
pagrindiniai įsipareigojimai
Siekiant kovoti su nelegaliai paruoštos medienos ir
medienos produktų prekyba, reglamente nustatyti trys
pagrindiniai įpareigojimai, kuriais:
1) draudžiama ES rinkai tiekti neteisėtai nukirstą
medieną ir iš tokios medienos pagamintus produktus;
2) reikalaujama, kad ES prekybininkai, tiekiantys
medienos produktus ES rinkai pirmą kartą, taikytų
išsamaus patikrinimo principą.
Rinkoje esantys mediena ir medienos produktai prieš
tai, kai jie pasieks galutinius vartotojus, gali būti toliau
parduodami ir (arba) perdirbami. Tam, kad būtų galima
atsekti medienos produktus, šioje tiekimo grandinėje
dalyvaujantys ekonominės veiklos vykdytojai (reglamente – prekybininkai) yra įpareigoti
3) saugoti tiekėjų ir vartotojų išduotus dokumentus.

„Išsamaus patikrinimo“ principas – kas tai?
„Išsamaus patikrinimo“ principas grindžiamas ekonominės veiklos vykdytojų įsipareigojimu valdyti riziką,
siekiant sumažinti nelegaliai nukirstos medienos ar
medienos produktų, kuriuose yra nelegaliai nukirstos
medienos, tiekimo ES rinkai pavojų.
Yra trys pagrindinės „išsamaus patikrinimo sistemos“
sudėtinės dalys:
• Informacija: ekonominės veiklos vykdytojas turi
turėti galimybę susipažinti su informacija, kurioje
apibūdinama mediena ir medienos produktai, nurodoma kirtimo šalis, medienos kiekis, tiekėjai ir pateikiami nacionalinių teisės aktų laikymosi duomenys.
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• Rizikos vertinimas: ekonominės veiklos vykdytojas
turėtų įvertinti nelegalios medienos atsiradimo jo
tiekimo grandinėje riziką, atsižvelgdamas į pirmiau
nurodytą informaciją ir į reglamente nurodytus kriterijus.
• Rizikos mažinimas: jei vertinimo rezultatai rodo, kad
yra iškilusi nelegalios medienos atsiradimo tiekimo
grandinėje rizika, toji rizika gali būti sumažinta reikalaujant, kad medienos tiekėjas pateiktų papildomos
informacijos ir atliktų patikrinimą.
Iki 2012 m. liepos mėn. Europos Komisija pateiks „išsamaus patikrinimo sistemos“ išsamias taikymo taisykles.

Kokiems produktams taikomas
šis reglamentas?
Reglamentas taikomas daugeliui medienos produktų,
įskaitant natūraliosios medienos produktus, grindų
dangą, fanerą, celiuliozę ir popierių. Jis netaikomas
perdirbtiems produktams, rotangui, bambukui, spaudiniams, pavyzdžiui, knygoms, žurnalams ir laikraščiams.
Prireikus reglamento taikymo sritis gali būti pakeista.
Reglamentas taikomas ir importuotiems, ir vietoje
pagamintiems medienai ir medienos produktams.
Laikoma, kad mediena ir medienos produktai su galiojančiomis FLEGT (2) arba CITES (3) licencijomis atitinka
šio reglamento reikalavimus.
(2) http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
(3) http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm
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