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Predlog spremembe 47
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Gozdovi zagotavljajo številne okoljske, 
gospodarske in družbene koristi, vključno z 
lesnimi in nelesnimi gozdnimi proizvodi in 
okoljskimi storitvami.

(1) Gozdovi zagotavljajo številne okoljske, 
gospodarske in družbene koristi; imajo 
pomembno vlogo v vodnem ciklusu, saj 
preprečujejo poplavljanje in erozijo tal, 
imajo velik vpliv na lokalno klimo in 
zmanjšujejo raven CO2 v atmosferi; 
zagotavljajo lesne in nelesne gozdne 
proizvode (npr. meso, smolo itd.), koristi 
za rekreacijo in zdravje ter okoljske 
storitve.

Or. pl

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je vključiti dodatne okoljske, gospodarske in družbene koristi 
gozdov in poudariti njihov pomen. 

Predlog spremembe 48
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Gozdovi zagotavljajo številne okoljske, 
gospodarske in družbene koristi, vključno
z lesnimi in nelesnimi gozdnimi proizvodi 
in okoljskimi storitvami.

(1) Gozdovi zagotavljajo številne okoljske, 
gospodarske in družbene koristi, vključno
z lesnimi in nelesnimi gozdnimi proizvodi 
in okoljskimi storitvami ter življenjskimi 
okolji lokalnih skupnosti.

Or. nl
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Obrazložitev

Vključeni so tudi ljudje. 

Predlog spremembe 49
Lena Ek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Gozdovi so ekonomski vir in njihovo 
gojenje prinaša blaginjo in delovna mesta. 
Gojenje gozdov pozitivno učinkuje tudi na 
podnebje, saj lahko gozdni proizvodi 
nadomestijo druge proizvode, ki porabijo 
več energije. 

Or. sv

Obrazložitev

Pomembno je poudariti dejstvo, da ima gozdarstvo tudi pozitivne socialne in ekonomske 
funkcije.

Predlog spremembe 50
Lena Ek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Zelo pomembno je, zlasti z vidika 
podnebja, da podpogodbeniki, ki poslujejo 
na notranjem trgu, tržijo samo zakonito 
pridobljen les, saj taki proizvodi 
zagotavljajo ohranjanje pomembne 
funkcije, ki jo imajo gozdovi kot ponor 
ogljikovega dioksida. Poleg tega uporaba 
zakonito pridobljenega lesa v 
gradbeništvu, na primer za gradnjo 
lesenih hiš, pomaga trajno skladiščiti 
ogljikov dioksid.

Adlib Express Watermark



AM\764461SL.doc 5/103 PE418.388v01-00

SL

Or. sv

Obrazložitev

Funkcije, ki jo ima gozd kot ponor ogljikovega dioksida, in zmožnosti gozdnih proizvodov, da 
vežejo ogljikov dioksid, ni mogoče dovolj poudariti.

Predlog spremembe 51
Lena Ek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Na gozdovih in lesni industriji temelji 
zelo velik del družbenega in 
gospodarskega razvoja v državah v 
razvoju, saj predstavljata glavni vir 
dohodka za mnoge ljudi v teh državah.   
Zato je pomembno, da se tega razvoja in 
vira dohodka ne omejuje, temveč da se 
osredotoči na spodbujanje bolj 
trajnostnega razvoja gozdarstva na teh 
območjih. 

Or. sv

Obrazložitev

Ne smemo pozabiti, kolikšen del svetovnega prebivalstva je glede vira dohodkov neposredno 
odvisen od gozdov. Posledice napačnega pristopa h gozdarstvu v najrevnejših regijah sveta bi 
bile za tamkajšnje prebivalstvo uničujoče. Zato se je treba osredotočiti na trajnostni in 
gospodarski razvoj gozdarstva.
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Predlog spremembe 52
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zaradi vedno večjega povpraševanja po 
lesu in lesnih proizvodih po svetu skupaj z 
institucionalnimi in upravnimi 
pomanjkljivostmi, ki obstajajo v 
gozdarskem sektorju v več državah, ki 
pridobivajo les, zbujata nezakonita sečnja 
in z njo povezano trgovanje vse večjo skrb.

(2) Zaradi vedno večjega povpraševanja po 
lesu in lesnih proizvodih po svetu skupaj z 
institucionalnimi in upravnimi 
pomanjkljivostmi, ki obstajajo v 
gozdarskem sektorju v več državah, ki 
pridobivajo les, zbujata nezakonita sečnja 
in z njo povezano trgovanje in distribucija
vse večjo skrb.

Or. pl

Obrazložitev

Poleg nezakonite sečnje lesa in z njo povezane trgovine je treba omeniti še distribucijo kot 
pomembno povezavo med pridobivanjem in nezakonito prodajo lesa.

Predlog spremembe 53
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Očitno je, da sta pritisk na naravne 
gozdne vire in povpraševanje po lesu in 
lesnih proizvodih pogosto prevelika in da 
mora Skupnost zmanjšati posledice za 
gozdne ekosisteme, kjerkoli se njun vpliv 
pojavlja.

Or. en
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Predlog spremembe 54
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Nezakonita sečnja je zelo razširjen in 
zaskrbljujoč mednarodni problem. Pomeni 
veliko grožnjo za gozdove, saj povečuje 
njihovo krčenje, to pa povzroča približno 
20 % emisij CO2, ogroža tudi biotsko 
raznovrstnost in spodkopava trajnostno 
upravljanje gozdov ter razvoj. Poleg tega 
ima tudi družbene, politične in 
gospodarske posledice.

(3) Nezakonita sečnja je zelo razširjen in 
zaskrbljujoč mednarodni problem. Pomeni 
veliko grožnjo za gozdove, saj povečuje 
njihovo krčenje, to pa povzroča približno 
20 % emisij CO2, ogroža tudi biotsko 
raznovrstnost, škoduje življenjskemu 
okolju domorodnih ljudstev in spodkopava 
trajnostno upravljanje gozdov ter razvoj. 
Poleg tega ima tudi družbene, politične in 
gospodarske posledice ter ogroža od gozda 
odvisne lokalne skupnosti in pravice 
domorodnih ljudstev.

Or. nl

Obrazložitev

Razen k varstvu pragozda, gozdnih območij, biotske raznovrstnosti, ekosistema, okolja in 
pravične trgovine ter boju proti podnebnim spremembam, se je EU v različnih direktivah 
zavezala tudi k varstvu človekovih pravic, varstvu kulturne dediščine, trajnostnemu 
regionalnemu razvoju, trajnostnemu razvoju podeželja ter boju proti revščini. To bi se moralo 
odražati tudi v zakonodaji in biti izrecno zapisano.

Predlog spremembe 55
Fiona Hall, Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Nezakonita sečnja je zelo razširjen in 
zaskrbljujoč mednarodni problem. Pomeni
veliko grožnjo za gozdove, saj povečuje 
njihovo krčenje, to pa povzroča približno 
20 % emisij CO2, ogroža tudi biotsko 
raznovrstnost in spodkopava trajnostno 
upravljanje gozdov ter razvoj. Poleg tega 
ima tudi družbene, politične in 

(3) Nezakonita sečnja v kombinaciji z 
institucionalnimi in vladnimi 
pomanjkljivostmi v sektorju gozdarstva v 
pomembnem številu državah 
proizvajalkah lesa je zelo razširjen in 
zaskrbljujoč mednarodni problem. 
Nezakonita sečnja pomeni veliko grožnjo 
za gozdove, saj povečuje njihovo krčenje
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gospodarske posledice. in propadanje, to pa povzroča približno 20 
% emisij CO2 , ogroža tudi biotsko 
raznovrstnost in spodkopava trajnostno 
upravljanje gozdov ter razvoj. Poleg tega 
ima tudi družbene, politične in 
gospodarske posledice, ki pogosto 
spodkopavajo napredek k ciljem dobrega 
upravljanja.

Or. en

Obrazložitev

Korupcija pospešuje izčrpavanje naravnih virov, zlasti pragozdov, s katerimi je povezano 
preživljanje mnogih skupnosti. Indonezijska vlada je na primer izračunala, da izgubljeni 
prihodki od gozdov državo letno stanejo do 4 milijarde ameriških dolarjev, kar je približno 
petkratni letni proračun ministrstva za zdravstvo. 

Predlog spremembe 56
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Nezakonita sečnja je zelo razširjen in 
zaskrbljujoč mednarodni problem. Pomeni 
veliko grožnjo za gozdove, saj povečuje 
njihovo krčenje, to pa povzroča približno 
20 % emisij CO2, ogroža tudi biotsko 
raznovrstnost in spodkopava trajnostno 
upravljanje gozdov ter razvoj. Poleg tega 
ima tudi družbene, politične in 
gospodarske posledice.

(3) Nezakonita sečnja je zelo razširjen in 
zaskrbljujoč mednarodni problem. Pomeni 
veliko grožnjo za gozdove, saj povečuje 
njihovo krčenje, to pa povzroča približno 
20 % emisij CO2, vpliva na proces 
dezertifikacije in nastajanja step, povečuje 
erozijo tal ter še zaostruje ekstremne 
vremenske pojave in poplave, ogroža tudi 
biotsko raznovrstnost in spodkopava 
trajnostno upravljanje gozdov ter razvoj. 
Poleg tega ima tudi družbene, politične in 
gospodarske posledice.

Or. pl

Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na posebne procese in grožnje naravi, ki so posledica krčenja 
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gozdov.

Predlog spremembe 57
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Skupnost in države članice so se 
pravno in politično zavezale k ohranjanju 
in trajnostni uporabi virov na Zemlji, boju 
proti nezakoniti sečnji ter z njo 
povezanemu trgovanju in korupciji, pa 
tudi k trajnostnemu gospodarjenju z 
gozdovi, zmanjševanju revščine in zaščiti 
pravic domorodnih ljudstev ter lokalnih 
skupnosti in skupnosti, odvisnih od gozda. 
Ta uredba mora prispevati k izpolnjevanju 
teh obveznosti in zavez, tudi  tistih v:
(a) Konvenciji o biološki raznovrstnosti iz 
leta 1992 (KBR);
(b) Konvenciji o mednarodni trgovini z 
ogroženimi prosto živečimi živalskimi in 
rastlinskimi vrstami iz leta 1973 (CITES);
(c) Mednarodnih sporazumih o tropskem 
lesu (ITTA) iz let 1983, 1994 in 2006;
(d) Okvirni konvenciji Združenih narodov 
o podnebnih spremembah iz leta 2002 
(UNFCCC);
(e) Konvenciji Združenih narodov o boju 
proti dezertifikaciji iz leta 1994;
(f) Deklaraciji o okolju in razvoju iz Ria iz 
leta 1992;
(g) Johannesburški deklaraciji in Načrtu 
izvajanja, sprejetih na svetovnem vrhu o 
trajnostnem razvoju 4. septembra 2002;
(h) predlogih za ukrepanje Medvladnega 
sosveta za gozdove/Medvladnega foruma 
za gozdove;
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(i) pravno nezavezujoči avtoritativni izjavi 
Konference Združenih narodov o okolju 
in razvoju (UNCED) o načelih za 
globalno soglasje o upravljanju, varstvu 
in trajnostnem razvoju vseh vrst gozdov iz 
leta 1992;
(j) Agendi 21, sprejeti na Konferenci 
Združenih narodov o okolju in razvoju 
junija 1992;
(k) resoluciji z naslovom Program za 
nadaljnje izvajanje Agende 21, sprejeti na 
izrednem zasedanju Generalne skupščine 
Združenih narodov (Ungass) leta 1997;
(l) Deklaraciji tisočletja iz leta 2000;
(m) Svetovni listini o naravi iz leta 1982;
(n) Deklaraciji konference Združenih 
narodov o človekovem okolju iz leta 1972;
(o) akcijskem načrtu za človekovo okolje, 
predlogih Medvladnega sosveta za 
gozdove, sprejetih na izrednem zasedanju 
Generalne skupščine Združenih narodov 
leta 1997;
(p) resoluciji 4/2 Foruma Združenih 
narodov za gozdove;
r) Konvenciji o varstvu prosto živečega 
evropskega rastlinstva in živalstva ter 
njunih naravnih življenjskih prostorov;
(s) Konvenciji ZN proti korupciji 
(UNCAC), ki so jo Evropski svet in večina 
držav članic EU ratificirali leta 2005. 

Or. en

Obrazložitev

Korupcija pospešuje izčrpavanje naravnih virov, zlasti pragozdov, s katerimi je povezano 
preživljanje mnogih skupnosti. Indonezijska vlada je na primer izračunala, da izgubljeni 
prihodki od gozdov državo letno stanejo do 4 milijarde ameriških dolarjev, kar je približno 
petkratni letni proračun ministrstva za zdravstvo. 
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Predlog spremembe 58
Riitta Myller, Åsa Westlund 

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Sklep Evropskega parlamenta in Sveta 
o šestem okoljskem akcijskem programu 
je kot prednostni nalogi določil proučitev 
možnosti za dejavne ukrepe za 
preprečevanje nezakonite sečnje lesa in 
boj proti njej ter nadaljevanje dejavnega 
sodelovanja Skupnosti in držav članic pri 
izvajanju svetovnih in regionalnih 
resolucij in sporazumov o temah, 
povezanih z gozdovi.

Or. en

Predlog spremembe 59
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Svet in Evropski parlament, ki 
priznavata potrebo po tem, da Skupnost 
prispeva k svetovnim prizadevanjem za 
reševanje problema nezakonite sečnje, sta 
pozdravila navedeno sporočilo.

(5) Svet in Evropski parlament, ki 
priznavata potrebo po tem, da Skupnost 
prispeva k svetovnim prizadevanjem za 
reševanje problema nezakonite sečnje in z 
njo povezanega trgovanja in distribucije, 
sta pozdravila navedeno sporočilo.

Or. pl

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je upoštevati vse vidike nezakonite sečnje, od poseka do prevoza 
in prodaje. Nobenega smisla nima osredotočiti se zgolj na samo sečnjo. Osredotočiti se 
moramo tudi na tiste, ki nezakonit les kupujejo po nižjih cenah in ga pošiljajo na drugi konec 
sveta, s čimer kršijo določbe Konvencije CITES.
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Predlog spremembe 60
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) V skladu z namenom navedenega 
sporočila, to je zagotovitvijo, da samo lesni 
proizvodi, ki so bili pridobljeni v skladu z 
nacionalno zakonodajo države 
pridobivanja, vstopijo v Skupnost, se 
Skupnost pogaja za prostovoljne 
sporazume o partnerstvu z državami 
pridobivanja lesa (partnerske države), ki 
pogodbenicam nalagajo zakonsko 
zavezujoče obveznosti, da izvajajo shemo 
izdajanja dovoljenj in urejajo trgovanje z 
lesom in lesnimi proizvodi, ki so zajeti v 
sporazumih.

(6) V skladu z namenom navedenega 
sporočila, to je zagotovitvijo, da samo lesni 
proizvodi, ki so bili pridobljeni v skladu z 
nacionalno zakonodajo države 
pridobivanja, vstopijo v Skupnost, se 
Skupnost pogaja za prostovoljne 
sporazume o partnerstvu z državami 
pridobivanja lesa (partnerske države), ki 
pogodbenicam nalagajo zakonsko 
zavezujoče obveznosti, da izvajajo shemo 
izdajanja dovoljenj in urejajo trgovanje z 
lesom in lesnimi proizvodi, ki so zajeti v 
sporazumih. Prostovoljni partnerski 
sporazumi se lahko sklenejo z državami 
proizvajalkami lesa le, če njihova 
nacionalna zakonodaja v zvezi s 
pridobivanjem lesa poleg varstva okolja 
ščiti tudi biotsko raznovrstnost in 
ekosistem, življenjski prostor lokalnih 
skupnosti, odvisnih od gozda, ter pravice 
domorodnih ljudstev.

Or. nl

Obrazložitev

Razen k varstvu pragozda, gozdnih območij, biotske raznovrstnosti, ekosistema, okolja in 
pravične trgovine ter boju proti podnebnim spremembam, se je EU v različnih direktivah 
zavezala tudi k varstvu človekovih pravic, varstvu kulturne dediščine, trajnostnemu 
regionalnemu razvoju, trajnostnemu razvoju podeželja ter boju proti revščini.  To bi se 
moralo odražati tudi v zakonodaji in biti izrecno zapisano.
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Predlog spremembe 61
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi razsežnosti in nujnosti problema 
bi bilo treba dejavno podpirati boj proti 
nezakoniti sečnji in z njo povezanim 
trgovanjem, dopolniti in okrepiti pobudo 
prostovoljnih sporazumov o partnerstvu in 
izboljšati usklajenost med politikami, ki so 
umerjene v ohranjanje gozdov in v 
doseganje visoke ravni varovanja okolja, 
vključno z bojem proti podnebnim 
spremembam in izgubi biotske 
raznovrstnosti.

(7) Zaradi razsežnosti in nujnosti problema 
bi bilo treba dejavno podpirati boj proti 
nezakoniti sečnji in z njo povezanemu 
trgovanju in distribuciji, dopolniti in 
okrepiti pobudo prostovoljnih sporazumov 
o partnerstvu in izboljšati usklajenost med 
politikami, ki so umerjene v ohranjanje 
gozdov in v doseganje visoke ravni 
varovanja okolja, vključno z bojem proti 
podnebnim spremembam, dezertifikaciji in 
nastajanju step, eroziji tal in izgubi 
biotske raznovrstnosti.

Or. pl

Obrazložitev

Poleg nezakonite sečnje lesa in z njo povezane trgovine je treba omeniti še distribucijo kot 
pomembno povezavo med pridobivanjem in nezakonito prodajo lesa. Ta predlog spremembe 
se nanaša na posebne procese in grožnje naravi, ki so posledica krčenja gozda in ki so del 
politike EU o varstvu okolja, o kateri je razpravljal Parlament v svojem zadnjem mandatu.

Predlog spremembe 62
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi razsežnosti in nujnosti problema 
bi bilo treba dejavno podpirati boj proti 
nezakoniti sečnji in z njo povezanim 
trgovanjem, dopolniti in okrepiti pobudo 
prostovoljnih sporazumov o partnerstvu in 
izboljšati usklajenost med politikami, ki so 

(7) Zaradi razsežnosti in nujnosti problema 
bi bilo treba dejavno podpirati boj proti 
nezakoniti sečnji in z njo povezanemu 
trgovanju, zmanjšati vpliv Skupnosti na 
gozdne ekosisteme, dopolniti in okrepiti 
pobudo prostovoljnih sporazumov o 
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umerjene v ohranjanje gozdov in v 
doseganje visoke ravni varovanja okolja, 
vključno z bojem proti podnebnim 
spremembam in izgubi biotske 
raznovrstnosti.

partnerstvu in izboljšati usklajenost med 
politikami, ki so umerjene v zmanjšanje 
revščine, ohranjanje gozdov in v doseganje 
visoke ravni varovanja okolja, vključno z 
bojem proti podnebnim spremembam in 
izgubi biotske raznovrstnosti.

Or. en

Predlog spremembe 63
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Priznati bi bilo treba prizadevanja 
držav, ki so sklenile prostovoljne 
sporazume o partnerstvu FLEGT s 
Skupnostjo, in načela, vključena vanje, 
zlasti v zvezi z opredelitvijo zakonitega 
pridobivanja lesa. Upoštevati bi bilo treba 
tudi, da se na podlagi sheme za izdajanje 
dovoljenj FLEGT v Skupnost izvažajo 
samo les in lesni proizvodi, ki so 
pridobljeni v skladu z ustrezno nacionalno 
zakonodajo. V ta namen bi bilo treba šteti, 
da so bili lesni proizvodi, navedeni v 
prilogah II in III k Uredbi Sveta (ES) št. 
2173/2005 z dne 20. decembra 2005 o 
vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj 
FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost, 
ki izvirajo iz držav partneric, navedenih v 
Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 
2173/2005, pridobljeni zakonito, če so v 
skladu z navedeno uredbo ter vsemi 
izvedbenimi določbami.

(8) Priznati bi bilo treba prizadevanja 
držav, ki so sklenile prostovoljne 
sporazume o partnerstvu FLEGT s 
Skupnostjo, in načela, vključena vanje, 
zlasti v zvezi z opredelitvijo zakonitega 
pridobivanja lesa. Upoštevati bi bilo treba 
tudi, da se na podlagi sheme za izdajanje 
dovoljenj FLEGT v Skupnost izvažajo 
samo les in lesni proizvodi, ki so 
pridobljeni v skladu z ustrezno nacionalno 
zakonodajo. V ta namen bi bilo treba šteti, 
da so bili lesni proizvodi, navedeni v 
prilogah II in III k Uredbi Sveta (ES) št. 
2173/2005 z dne 20. decembra 2005 o 
vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj 
FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost, 
ki izvirajo iz držav partneric, navedenih v 
Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 
2173/2005, pridobljeni zakonito, če so v 
skladu z navedeno uredbo ter vsemi 
izvedbenimi določbami. Načela, ki jih 
določajo prostovoljni partnerski 
sporazumi, zlasti v zvezi z opredelitvijo 
„zakonito proizvedenega lesa“ morajo 
vključevati in zagotavljati trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi, ohranjanje 
biotske raznovrstnosti, varstvo in pravice 
lokalnih skupnosti, odvisnih od gozda, 
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varstvo domorodnih ljudstev in zaščito 
njihovih pravic.

Or. nl

Obrazložitev

Razen k varstvu pragozda, gozdnih območij, biotske raznovrstnosti, ekosistema, okolja in 
pravične trgovine ter boju proti podnebnim spremembam, se je EU v različnih direktivah 
zavezala tudi k varstvu človekovih pravic, varstvu kulturne dediščine, trajnostnemu 
regionalnemu razvoju, trajnostnemu razvoju podeželja ter boju proti revščini.  To bi se 
moralo odražati tudi v zakonodaji in biti izrecno zapisano.

Predlog spremembe 64
Caroline Lucas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ker ustrezna mednarodno sprejeta 
opredelitev ne obstaja, se kot podlaga za 
opredelitev nezakonite sečnje uporablja 
zakonodaja države, v kateri je bil les 
pridobljen.

(11) Ker ustrezna mednarodno sprejeta 
opredelitev ne obstaja, se kot glavna 
podlaga za opredelitev nezakonite sečnje 
uporablja zakonodaja države, v kateri je bil 
les pridobljen. Izvajanje  standardov 
zakonitosti mora vključevati nadaljnji 
premislek o mednarodnih standardih, med 
drugim tudi o standardih Afriške 
organizacije za les, Mednarodne 
organizacije za tropski les, montrealskega 
procesa o merilih in kazalcih za 
ohranjanje in trajnostno gospodarjenje z 
gozdovi zmernega in borealnega pasu ter 
vseevropskega gozdnega procesa o merilih 
in kazalcih trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi. Prispevati mora k izvajanju 
mednarodnih zavez, načel in priporočil, 
vključno s tistimi o ublažitvi podnebnih 
sprememb, preprečevanju izgube biotske 
raznovrstnosti, odpravljanju revščine, 
zmanjševanju dezertifikacije ter o varstvu 
in spodbujanju spoštovanja pravic 
domorodnih ljudstev ter lokalnih 
skupnosti in skupnosti, odvisnih od gozda.

Adlib Express Watermark



PE418.388v01-00 16/103 AM\764461SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Nadomešča predlog spremembe 5 iz osnutka poročila. 

Predlog spremembe 65
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ker ustrezna mednarodno sprejeta 
opredelitev ne obstaja, se kot podlaga za 
opredelitev nezakonite sečnje uporablja 
zakonodaja države, v kateri je bil les 
pridobljen.

(11) Ker ustrezna mednarodno sprejeta 
opredelitev ne obstaja, se kot glavna 
podlaga za opredelitev nezakonite sečnje 
uporablja zakonodaja države, v kateri je bil 
les pridobljen. Izvajanje  standardov 
zakonitosti bi moralo vključevati nadaljnji 
premislek o mednarodnih standardih in 
prispevati k izvajanju mednarodnih zavez, 
načel in priporočil, vključno s tistimi o 
ublažitvi podnebnih sprememb, 
preprečevanju izgube biotske 
raznovrstnosti, odpravljanju revščine, 
spodbujanju dobrega upravljanja, boju 
proti korupciji, povezani z naravnimi viri, 
zmanjševanju dezertifikacije ter o varstvu 
in spodbujanju pravic domorodnih 
ljudstev ter lokalnih skupnosti in 
skupnosti, odvisnih od gozda.

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba mora prispevati k širšemu cilju trajnostnega razvoja in dobrega upravljanja, ki sta 
sredstvi za odpravljanje nezakonite sečnje. Uporaba uredbe za pomoč pri izvajanju določb 
mednarodnih in regionalnih sporazumov, katerih podpisnice so evropske in druge države, bo 
pomagala doseči ta cilj.

Adlib Express Watermark



AM\764461SL.doc 17/103 PE418.388v01-00

SL

Predlog spremembe 66
Péter Olajos

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ker ustrezna mednarodno sprejeta 
opredelitev ne obstaja, se kot podlaga za 
opredelitev nezakonite sečnje uporablja 
zakonodaja države, v kateri je bil les 
pridobljen.

(11) Ker ustrezna mednarodno sprejeta 
opredelitev ne obstaja, se kot podlaga za 
opredelitev nezakonite sečnje uporablja 
zakonodaja države, v kateri je bil les 
pridobljen. Države, ki pridobivajo les,
morajo poskrbeti za popis celotne zakonite 
sečnje s podrobnostmi, kot so vrste dreves 
in najvišja proizvodnja lesa.

Or. en

Obrazložitev

Znana natančna količina zakonite sečnje mora biti minimalna zahteva v vsaki državi.

Predlog spremembe 67
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ker ustrezna mednarodno sprejeta 
opredelitev ne obstaja, se kot podlaga za 
opredelitev nezakonite sečnje uporablja 
zakonodaja države, v kateri je bil les 
pridobljen. 

(11) Ker ustrezna mednarodno sprejeta 
opredelitev nezakonite sečnje ne obstaja, 
je treba les in lesne proizvode iz takih 
držav proizvajalk izločiti s trga.

Or. nl

Obrazložitev

Neustrezna zakonodaja o sečnji v državah proizvajalkah na sme povzročiti prihoda lesa in 
lesnih proizvodov, ki izvirajo iz neodgovorne sečnje, na trg EU in/ali ne sme omogočiti tem 
državam, da postanejo nelojalna konkurenca državam proizvajalkam lesa, ki izpolnjujejo 
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standarde blaginje in varstva okolja.

Predlog spremembe 68
Caroline Lucas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Mnogi lesni proizvodi so obdelani v 
številnih postopkih preden in potem ko so 
prvič dani na trg. Da bi se izognili 
nepotrebnim upravnim bremenom, bi 
morale zahteve iz te uredbe veljati samo za 
tiste gospodarske subjekte, ki les in lesne 
proizvode dajo prvič na trg, ne pa za vse 
gospodarske subjekte, ki so vključeni v 
distribucijsko verigo.

(12) Mnogi lesni proizvodi so obdelani v 
številnih postopkih preden in potem ko so 
prvič dani na trg. Da bi se izognili 
nepotrebnim upravnim bremenom, bi 
morala zahteva po vzpostavitvi celovitega 
sistema ukrepov in postopkov (sistem 
potrebne skrbnosti) za zmanjšanje 
tveganja dajanja na trg nezakonito 
pridobljenega lesa in lesnih proizvodov 
veljati samo za tiste gospodarske subjekte, 
ki les in lesne proizvode dajo prvič na trg, 
ne pa za vse gospodarske subjekte, ki so 
vključeni v distribucijsko verigo. Za vse 
gospodarske subjekte v dobavni verigi pa 
mora veljati prevladujoča prepoved 
dajanja na trg lesa ali lesnih proizvodov iz 
nezakonitega vira ter morajo v zvezi s tem 
ravnati s potrebno skrbnostjo. 

Or. en

Obrazložitev

Nadomešča predlog spremembe 6 iz osnutka poročila. Natančnejša pojasnitev.

Predlog spremembe 69
Samuli Pohjamo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Mnogi lesni proizvodi so obdelani v 
številnih postopkih preden in potem ko so 

(12) Mnogi lesni proizvodi so obdelani v 
številnih postopkih preden in potem ko so 

Adlib Express Watermark



AM\764461SL.doc 19/103 PE418.388v01-00

SL

prvič dani na trg. Da bi se izognili 
nepotrebnim upravnim bremenom, bi 
morale zahteve iz te uredbe veljati samo za 
tiste gospodarske subjekte, ki les in lesne 
proizvode dajo prvič na trg, ne pa za vse 
gospodarske subjekte, ki so vključeni v 
distribucijsko verigo.

prvič kupljeni na trgu. Da bi se izognili 
nepotrebnim upravnim bremenom, bi 
morale zahteve iz te uredbe veljati samo za 
tiste gospodarske subjekte, ki les in lesne 
proizvode kupijo prvič na trgu, ne pa za 
vse gospodarske subjekte, ki so vključeni v 
distribucijsko verigo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila uredba bolj uspešna in stroškovno učinkovita, se predlaga, da se obveznost 
potrebne skrbnosti naloži tistemu gospodarskemu subjektu, ki prvi kupi les in lesne proizvode. 
Sprememba te opredelitve bi zmanjšala število gospodarskih subjektov, ki bi morali uvesti 
sistem potrebne skrbnosti, s pribl. 16 milijonov lastnikov gozdov na okrog 50.000 kupcev. 
Kupci redno poslujejo na trgu in večina jih že ima vzpostavljene sisteme, ki bi lahko 
zagotavljali potrebno skrbnost.

Predlog spremembe 70
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12a. Vsi gospodarski subjekti (trgovci in 
proizvajalci) v dobavni verigi lesa in 
lesnih proizvodov na evropskem trgu 
morajo na proizvodih, ki jih nudijo, jasno 
navesti zakoniti vir ali dobavitelja, od 
koder les izvira. 

Or. nl

Obrazložitev

Vsi pravni subjekti v dobavni verigi so zavezani k prepovedi trgovanja z nezakonitim in/ali 
neodgovorno pridobljenim lesom. Kar zadeva sledljivost, mora biti jasno, kdo je dobavitelj 
lesa, tako da je vedno mogoče ugotoviti, da les izvira iz njegovih lesnih proizvodov.

Gospodarski subjekti, ki prvi dajo proizvode na trg, pa morajo izpolnjevati bolj podrobna 
pravila, saj določajo les, ki prihaja na evropski trg.
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Predlog spremembe 71
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Kot splošni cilj ostaja prednostna 
naloga Skupnosti še vedno doseganje 
trajnosti prek spodbujanja trajnostnih 
meril. V skladu s tem ciljem in zaradi 
zmanjšanja bremena za gospodarske 
subjekte, ki dajejo na trg les in lesne 
proizvode, za katere veljajo obvezna 
trajnostna merila, določena v Direktivi 
(ES) št. XX/XX Evropskega parlamenta in 
Sveta o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, se ta uredba za takšne 
proizvode ne bi smela uporabljati.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ta uredba mora veljati za vse vrste lesa in lesnih proizvodov, ne glede na njihovo končno 
uporabo.

Predlog spremembe 72
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Kot splošni cilj ostaja prednostna 
naloga Skupnosti še vedno doseganje 
trajnosti prek spodbujanja trajnostnih 
meril. V skladu s tem ciljem in zaradi 
zmanjšanja bremena za gospodarske 
subjekte, ki dajejo na trg les in lesne 
proizvode, za katere veljajo obvezna 
trajnostna merila, določena v Direktivi 
(ES) št. XX/XX Evropskega parlamenta in 
Sveta o spodbujanju uporabe energije iz 

črtano
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obnovljivih virov, se ta uredba za takšne 
proizvode ne bi smela uporabljati3.
3opomba o UL: sklic vnesti po sprejetju 
akta.

Or. nl

Obrazložitev

Izključevanje proizvodov, ki jim ni treba izpolnjevati pogojev zakonitosti in/ali trajnostnosti, 
je nepravično in spodkopava namen te uredbe.

Predlog spremembe 73
Samuli Pohjamo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Kot splošni cilj ostaja prednostna 
naloga Skupnosti še vedno doseganje 
trajnosti prek spodbujanja trajnostnih 
meril. V skladu s tem ciljem in zaradi 
zmanjšanja bremena za gospodarske 
subjekte, ki dajejo na trg les in lesne 
proizvode, za katere veljajo obvezna 
trajnostna merila, določena v Direktivi 
(ES) št. XX/XX Evropskega parlamenta in 
Sveta o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, se ta uredba za takšne 
proizvode ne bi smela uporabljati.

(13) Kot splošni cilj ostaja prednostna 
naloga Skupnosti še vedno doseganje 
trajnosti prek spodbujanja trajnostnih 
meril. V skladu s tem ciljem in zaradi 
zmanjšanja bremena za gospodarske 
subjekte, ki kupujejo na trgu les in lesne 
proizvode, za katere veljajo obvezna 
trajnostna merila, določena v Direktivi 
(ES) št. XX/XX Evropskega parlamenta in 
Sveta o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, se ta uredba za takšne 
proizvode ne bi smela uporabljati.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila uredba bolj uspešna in stroškovno učinkovita, se predlaga, da se obveznost 
potrebne skrbnosti naloži tistemu gospodarskemu subjektu, ki prvi kupi les in lesne proizvode. 
Sprememba te opredelitve bi zmanjšala število gospodarskih subjektov, ki bi morali uvesti 
sistem potrebne skrbnosti, s pribl. 16 milijonov lastnikov gozdov na okrog 50.000 kupcev. 
Kupci redno poslujejo na trgu in večina jih že ima vzpostavljene sisteme, ki bi lahko 
zagotavljali potrebno skrbnost.
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Predlog spremembe 74
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Gospodarski subjekti, ki les in lesne 
proizvode dajo prvič na trg Skupnosti, bi si 
morali prek sistema ukrepov in postopkov 
(sistem potrebne skrbnosti) z vso potrebno 
skrbnostjo prizadevati za zmanjšanje
tveganja dajanja na trg nezakonito 
pridobljenega lesa in lesnih proizvodov. 

(14) Gospodarski subjekti, ki les in lesne 
proizvode dajo prvič na trg Skupnosti, bi si 
morali prek sistema ukrepov in postopkov 
(sistem potrebne skrbnosti) z vso potrebno 
skrbnostjo prizadevati za izključitev
tveganja dajanja na trg nezakonito 
pridobljenega lesa in lesnih proizvodov.

Or. nl

Obrazložitev

Cilj te direktive ni le čim bolj zmanjšati količine nezakonitega in neodgovorno pridobljenega 
lesa, temveč ga izključiti s trga. Izraz „čim bolj zmanjšati“ je preveč prožen in nejasen in ga 
je mogoče razlagati na različne načine.

Predlog spremembe 75
Samuli Pohjamo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Gospodarski subjekti, ki les in lesne 
proizvode dajo prvič na trg Skupnosti, bi si 
morali prek sistema ukrepov in postopkov 
(sistem potrebne skrbnosti) z vso potrebno 
skrbnostjo prizadevati za zmanjšanje 
tveganja dajanja na trg nezakonito 
pridobljenega lesa in lesnih proizvodov. 

(14) Gospodarski subjekti, ki les in lesne 
proizvode kupijo prvič na trgu Skupnosti, 
bi si morali prek sistema ukrepov in 
postopkov (sistem potrebne skrbnosti) z 
vso potrebno skrbnostjo prizadevati za 
zmanjšanje tveganja dajanja na trg 
nezakonito pridobljenega lesa in lesnih 
proizvodov.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila uredba bolj uspešna in stroškovno učinkovita, se predlaga, da se obveznost 
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potrebne skrbnosti naloži tistemu gospodarskemu subjektu, ki prvi kupi les in lesne proizvode. 
Sprememba te opredelitve bi zmanjšala število gospodarskih subjektov, ki bi morali uvesti 
sistem potrebne skrbnosti, s pribl. 16 milijonov lastnikov gozdov na okrog 50.000 kupcev. 
Kupci redno poslujejo na trgu in večina jih že ima vzpostavljene sisteme, ki bi lahko 
zagotavljali potrebno skrbnost.

Predlog spremembe 76
Samuli Pohjamo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Sistem potrebne skrbnosti bi moral 
zagotoviti dostop do virov ter dobaviteljev 
lesa in lesnih proizvodov, ki se dajejo na 
trg Skupnosti, in do informacij glede 
skladnosti z veljavno zakonodajo.

(15) Sistem potrebne skrbnosti bi moral 
zagotoviti dostop do virov ter dobaviteljev 
lesa in lesnih proizvodov, ki se kupujejo na 
trgu Skupnosti, in do informacij glede 
skladnosti z veljavno zakonodajo. 

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila uredba bolj uspešna in stroškovno učinkovita, se predlaga, da se obveznost 
potrebne skrbnosti naloži tistemu gospodarskemu subjektu, ki prvi kupi les in lesne proizvode. 
Sprememba te opredelitve bi zmanjšala število gospodarskih subjektov, ki bi morali uvesti 
sistem potrebne skrbnosti, s pribl. 16 milijonov lastnikov gozdov na okrog 50.000 kupcev. 
Kupci redno poslujejo na trgu in večina jih že ima vzpostavljene sisteme, ki bi lahko 
zagotavljali potrebno skrbnost.

Predlog spremembe 77
Lena Ek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Pri izvajanju te uredbe morajo 
Komisija in države članice še zlasti 
upoštevati posebno ranljivost in omejena 
sredstva malih in srednjih podjetij. 
Izjemno pomembno je, da se tovrstnih 
podjetij ne obremenjuje z zapletenimi 
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pravili, ki bi ovirala njihov razvoj. 
Komisija mora zato, kolikor je mogoče in 
na podlagi mehanizmov in načel iz 
prihajajočega akta za mala podjetja, 
razviti poenostavljene sisteme obveznosti 
za mala in srednja podjetja v okviru te 
uredbe, ne da bi bila pri tem ogrožena 
njen cilj in namen, ter tem podjetjem 
ponuditi ustrezne alternative za 
poslovanje v skladu z zakonodajo 
Skupnosti.

Or. sv

Obrazložitev

Komisija mora pri pripravi in sprejemanju ukrepov za izvajanje sistema potrebne skrbnosti 
upoštevati omejena sredstva in zmožnost malih in srednjih podjetij za vključevanje v obsežne 
in pogosto zapletene sisteme potrebne skrbnosti.  Zato mora Komisija, kolikor je to mogoče 
brez nevarnosti spodkopavanja cilja in namena uredbe, še zlasti upoštevati poseben položaj 
teh podjetij in jim v skladu s tem tudi ponuditi poenostavljene, a enakovredne alternative.

Predlog spremembe 78
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Gozdarski sektor je zelo pomemben 
za gospodarstvo Skupnosti. Organizacije 
gospodarskih subjektov so pomemben 
sestavni del sektorja, saj zastopajo njihove 
interese v velikem obsegu in so povezane z 
mnogimi zainteresiranimi stranmi. 
Organizacije imajo tudi strokovno znanje 
in sposobnost, da lahko proučujejo 
zadevno zakonodajo ter članom olajšajo 
njeno izpolnjevanje, pod pogojem, da te 
usposobljenosti ne zlorabijo za prevlado 
na trgu. Za lažje izvajanje te uredbe in za 
spodbujanje razvoja dobre prakse bi bilo
ustrezno priznati organizacije, ki so 
oblikovale zahteve za vzpostavitev 
sistemov potrebne skrbnosti. Seznam 

(16) Za lažje izvajanje te uredbe in za 
spodbujanje razvoja dobre prakse bi bilo 
ustrezno priznati organizacije, ki so 
oblikovale primerne in učinkovite zahteve 
za vzpostavitev sistemov potrebne 
skrbnosti. Seznam takšnih organizacij bo 
objavljen.
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takšnih organizacij bo objavljen in bo 
pristojnim organom vseh držav članic 
omogočal priznanje nadzornih 
organizacij, vključenih vanj.

Or. en

Obrazložitev

Poenostavitev (prvi del). Priznati je treba prizadevanja organizacij, ki so sprejele vse 
potrebne ukrepe za zagotovitev učinkovitosti in kredibilnosti sistema potrebne skrbnosti.

Predlog spremembe 79
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Gozdarski sektor je zelo pomemben 
za gospodarstvo Skupnosti. Organizacije 
gospodarskih subjektov so pomemben 
sestavni del sektorja, saj zastopajo njihove 
interese v velikem obsegu in so povezane z 
mnogimi zainteresiranimi stranmi. 
Organizacije imajo tudi strokovno znanje 
in sposobnost, da lahko proučujejo 
zadevno zakonodajo ter članom olajšajo 
njeno izpolnjevanje, pod pogojem, da te 
usposobljenosti ne zlorabijo za prevlado 
na trgu. Za lažje izvajanje te uredbe in za 
spodbujanje razvoja dobre prakse bi bilo 
ustrezno priznati organizacije, ki so 
oblikovale zahteve za vzpostavitev 
sistemov potrebne skrbnosti. Seznam 
takšnih organizacij bo objavljen in bo 
pristojnim organom vseh držav članic 
omogočal priznanje nadzornih 
organizacij, vključenih vanj.

(16) Za lažje izvajanje te uredbe in za 
spodbujanje razvoja dobre prakse bi bilo 
ustrezno priznati organizacije, ki so 
oblikovale zahteve za vzpostavitev 
sistemov potrebne skrbnosti. Seznam 
takšnih organizacij bo objavljen.

Or. nl
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Obrazložitev

Da bi bile zahteve iz te uredbe in zahteve dobre prakse resnično izpolnjene, je treba v zgoraj 
omenjene nadzorne organizacije vključiti tudi zadevne nevladne organizacije (okoljske 
organizacije in organizacije za človekove pravice).

Predlog spremembe 80
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Gozdarski sektor je zelo pomemben za 
gospodarstvo Skupnosti. Organizacije 
gospodarskih subjektov so pomemben 
sestavni del sektorja, saj zastopajo njihove 
interese v velikem obsegu in so povezane z 
mnogimi zainteresiranimi stranmi. 
Organizacije imajo tudi strokovno znanje 
in sposobnost, da lahko proučujejo 
zadevno zakonodajo ter članom olajšajo 
njeno izpolnjevanje, pod pogojem, da te 
usposobljenosti ne zlorabijo za prevlado na 
trgu. Za lažje izvajanje te uredbe in za 
spodbujanje razvoja dobre prakse bi bilo 
ustrezno priznati organizacije, ki so 
oblikovale zahteve za vzpostavitev 
sistemov potrebne skrbnosti. Seznam 
takšnih organizacij bo objavljen in bo 
pristojnim organom vseh držav članic 
omogočal priznanje nadzornih organizacij, 
vključenih vanj.

(16) Gozdarski sektor je zelo pomemben za 
gospodarstvo Skupnosti. Organizacije 
gospodarskih subjektov so pomemben 
sestavni del sektorja, saj zastopajo njihove 
interese v velikem obsegu in so povezane z 
mnogimi zainteresiranimi stranmi. 
Organizacije imajo tudi strokovno znanje 
in sposobnost, da lahko proučujejo 
zadevno zakonodajo ter članom olajšajo 
njeno izpolnjevanje, pod pogojem, da te 
usposobljenosti ne zlorabijo za prevlado na 
trgu. Za lažje izvajanje te uredbe in za 
spodbujanje razvoja dobre prakse bi bilo 
ustrezno priznati organizacije, ki so 
oblikovale zahteve za vzpostavitev 
sistemov potrebne skrbnosti. Te 
organizacije so lahko organizacije 
gospodarskih subjektov, saj te imajo 
strokovno znanje in sposobnost da lahko 
proučujejo zadevno zakonodajo ter svojim 
članom olajšajo njeno izpolnjevanje.
Seznam takšnih organizacij bo objavljen in 
bo pristojnim organom vseh držav članic 
omogočal priznanje nadzornih organizacij, 
vključenih vanj.

Or. fr

Obrazložitev

Organizacije gospodarskih subjektov razpolagajo s strokovnim znanjem. Treba bi jih bilo 
pooblastiti, da dajo svojim članom na razpolago sisteme potrebne skrbnosti.
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Predlog spremembe 81
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Da bi olajšala izvajanje te uredbe in 
da bi prispevala k razvoju dobrih praks, 
Evropska unija spodbuja zgoraj omenjene 
organizacije, naj skupaj z okoljskimi 
organizacijami in organizacijami za 
človekove pravice podpirajo sisteme 
potrebne skrbnosti in nadzor nad njimi.

Or. nl

Obrazložitev

Da bi bile zahteve iz te uredbe in zahteve dobre prakse resnično izpolnjene, je treba v zgoraj 
omenjene nadzorne organizacije vključiti tudi zadevne nevladne organizacije (okoljske 
organizacije in organizacije za človekove pravice).

Predlog spremembe 82
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Pristojni organi bi morali nadzorovati 
izpolnjevanje obveznosti, ki jih za 
gospodarske subjekte predpisuje ta uredba. 
V ta namen bi morali pristojni organi 
izvajati uradne preglede in po potrebi od 
gospodarskih subjektov zahtevati sprejetje 
korektivnih ukrepov. 

(17) Inšpektorji EU in pristojni organi 
držav članic bi morali nadzorovati 
izpolnjevanje obveznosti, ki jih za 
gospodarske subjekte predpisuje ta uredba. 
V ta namen bi morali inšpektorji EU in 
pristojni organi držav članic izvajati 
uradne preglede in po potrebi od 
gospodarskih subjektov zahtevati sprejetje 
korektivnih ukrepov.

Or. en
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Obrazložitev

Inšpektorji EU bodo pristojnim organom držav članic pomagali zagotoviti natančno in 
usklajeno izvrševanje uredbe.

Predlog spremembe 83
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Pristojni organi bi morali nadzorovati 
izpolnjevanje obveznosti, ki jih za 
gospodarske subjekte predpisuje ta uredba. 
V ta namen bi morali pristojni organi 
izvajati uradne preglede in po potrebi od 
gospodarskih subjektov zahtevati sprejetje 
korektivnih ukrepov.

(17) Pristojni organi bi morali nadzorovati 
izpolnjevanje obveznosti, ki jih za 
gospodarske subjekte predpisuje ta uredba. 
V ta namen bi morali pristojni organi 
izvajati uradne preglede, vključno s 
carinskimi pregledi,  in po potrebi od 
gospodarskih subjektov zahtevati sprejetje 
korektivnih ukrepov.

Or. pl

Obrazložitev

Poudariti je treba čezmejno naravo problema. Že zdaj je mogoče začeti z ukrepi, ki bi 
zagotovili, da nezakonito posekanega lesa ne bo mogoče dati na notranji trg Unije.

Predlog spremembe 84
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Pristojni organi bi morali hraniti 
podatke o pregledih in objavljati njihove 
povzetke v skladu z Direktivo 2003/4/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
januarja 2003 o dostopu javnosti do 
informacij o okolju.

(18) Inšpektorji EU in pristojni organi bi 
morali hraniti podatke o pregledih in 
objavljati njihove povzetke v skladu z 
Direktivo 2003/4/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. januarja 
2003 o dostopu javnosti do informacij o 
okolju.
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Or. en

Obrazložitev

Inšpektorji EU bodo pristojnim organom držav članic pomagali zagotoviti natančno in 
usklajeno izvrševanje uredbe.

Predlog spremembe 85
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ob upoštevanju mednarodnega 
značaja nezakonite sečnje in z njo 
povezanim trgovanjem bi morali pristojni 
organi sodelovati med seboj ter z 
upravnimi organi tretjih držav in/ali 
Komisijo.

(19) Ob upoštevanju mednarodnega 
značaja nezakonite sečnje in z njo 
povezanega trgovanja bi morali pristojni 
organi sodelovati med seboj ter z 
okoljskimi organizacijami, organizacijami 
za človekove pravice in  upravnimi organi 
tretjih držav in/ali Komisijo.

Or. nl

Obrazložitev

Da bi bile zahteve iz te uredbe in zahteve dobre prakse resnično izpolnjene, je treba v zgoraj 
omenjene nadzorne organizacije vključiti tudi zadevne nevladne organizacije (okoljske 
organizacije in organizacije za človekove pravice); poleg tega so razen gospodarskih 
subjektov še druge zainteresirane strani.

Predlog spremembe 86
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ob upoštevanju mednarodnega 
značaja nezakonite sečnje in z njo 
povezanim trgovanjem bi morali pristojni 

(19) Ob upoštevanju mednarodnega 
značaja nezakonite sečnje in z njo 
povezanega trgovanja in distribucije bi 

Adlib Express Watermark



PE418.388v01-00 30/103 AM\764461SL.doc

SL

organi sodelovati med seboj ter z 
upravnimi organi tretjih držav in/ali 
Komisijo.

morali pristojni organi sodelovati med 
seboj ter z upravnimi organi tretjih držav 
in/ali Komisijo.

Or. pl

Obrazložitev

Poleg nezakonite sečnje lesa in z njo povezane trgovine je treba omeniti še distribucijo kot 
pomembno povezavo med pridobivanjem in nezakonito prodajo lesa.

Predlog spremembe 87
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da bi se gospodarski subjekti in 
pristojni organi lahko pripravili na 
izpolnjevanje obveznosti iz te uredbe, se ta 
uredba začne uporabljati dve leti po 
začetku njene veljavnosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

O problemu urejanja nezakonite sečnje se razpravlja že vrsto let. Nujno je, da zakonodaja 
stopi v veljavo čim prej, da ne bi prišlo do novih odlaganj pri nujno potrebni zaščiti 
ogroženih gozdov. 

Predlog spremembe 88
Lena Ek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Razvoj trajnostnega gozdarstva je 
nepretrgan proces, zato je treba to uredbo 
redno ocenjevati, posodabljati in 
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spreminjati v skladu z rezultati novih 
raziskav.  V ta namen mora Komisija 
redno analizirati najnovejše raziskave in 
razvoj, ki so na voljo, ter sklepne 
ugotovitve svojih analiz in predloge 
sprememb predstaviti v poročilu 
Evropskemu parlamentu.

Or. sv

Obrazložitev

Če naj ta uredba ostane učinkovita in v skladu s trajnostnim gozdarstvom, jo je treba redno 
ocenjevati in posodabljati. 

Predlog spremembe 89
Lena Ek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23b) Za zagotavljanje dobro delujočega 
notranjega trga z gozdnimi proizvodi 
mora Komisija redno analizirati vpliv te 
uredbe.  Posebno pozornost je treba 
nameniti posledicam uredbe za mala in 
srednja podjetja, ki poslujejo na 
notranjem trgu Skupnosti. Zato mora 
Komisija v zvezi s tem redno izvajati 
raziskave in analizo vpliva učinkov uredbe 
na notranji trg, s posebnim poudarkom na 
malih in srednjih podjetjih. Komisija 
mora  poročilo o svoji analizi, sklepne 
ugotovitve in predloge ukrepov predstaviti 
Evropskemu parlamentu. 

Or. sv

Obrazložitev

Če naj ta uredba ostane učinkovita in v skladu s trajnostnim gozdarstvom, jo je treba redno 
ocenjevati in posodabljati.
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Predlog spremembe 90
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo uresničiti cilja te uredbe, in 
sicer dopolnitve in podpore obstoječemu 
okviru politike ter podpore boju proti 
nezakoniti sečnji in z njo povezanemu 
trgovanju, ga je zaradi njegovega obsega 
lažje doseči na ravni Skupnosti, zato lahko 
Skupnost ukrepe sprejme v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. 
V skladu z načelom sorazmernosti iz 
navedenega člena ta uredba ne presega 
tega, kar je nujno za dosego navedenih 
ciljev –

(24) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo uresničiti cilja te uredbe, in 
sicer dopolnitve in podpore obstoječemu 
okviru politike ter podpore boju proti 
nezakoniti sečnji in z njo povezanemu 
trgovanju in distribuciji, ga je zaradi 
njegovega obsega lažje doseči na ravni 
Skupnosti, zato lahko Skupnost ukrepe 
sprejme v skladu z načelom subsidiarnosti 
iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega tega, kar je nujno za 
dosego navedenih ciljev –

Or. pl

Obrazložitev

Poleg nezakonite sečnje lesa in z njo povezane trgovine je treba omeniti še distribucijo kot 
pomembno povezavo med pridobivanjem in nezakonito prodajo lesa.

Predlog spremembe 91
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 1, naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsebina Vsebina in cilj

Or. nl

Obrazložitev

Te uredbe ni mogoče obravnavati ločeno; njen namen je namreč tudi varstvo pragozda, 
biotske raznovrstnosti, okolja in pravične trgovine ter boj proti podnebnim spremembam. EU 
se je v svojih direktivah obvezala tudi k varstvu človekovih pravic, varstvu kulturne dediščine, 
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trajnostnemu regionalnemu razvoju, trajnostnemu razvoju podeželja ter boju proti revščini in 
problemom tretjega sveta. To bi se moralo odražati tudi v zakonodaji in biti izrecno zapisano.

Predlog spremembe 92
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsebina Vsebina in cilji
Ta uredba določa obveznosti gospodarskih 
subjektov, ki dajejo na trg les in lesne 
proizvode.

Ta uredba določa obveznosti gospodarskih 
subjektov, ki dajejo na trg les in lesne 
proizvode ali omogočajo njihovo 
dostopnost na trgu.

Gospodarski subjekti zagotovijo, da je na 
trgu dostopen le zakonito pridobljen les in 
proizvodi iz njega.
Gospodarski subjekti, ki dajejo les in lesne 
proizvode na trg, uporabljajo sistem  
potrebne skrbnosti.
Pri izvajanju te uredbe države članice kot 
kršenje razumejo vsakršno dajanje na trg 
ali omogočanje dostopnosti na trgu lesa 
ali proizvodov iz lesa, ki je bil posekan, 
odpeljan, prodan ali posedovan v 
nasprotju z veljavno zakonodajo, če je bilo 
tako dejanje načrtovano ali storjeno 
namerno, lahkomiselno ali zaradi hude 
malomarnosti.
Cilji določb te uredbe so:
a) podpirati in spodbujati izvajanje 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in 
ustvariti močna odvračilna sredstva za 
nezakonito pridobivanje lesa in lesnih 
proizvodov; 
b) prispevati k izvajanju veljavne 
zakonodaje, obstoječih in načrtovanih 
mednarodnih standardov ter 
mednarodnih zavez, načel in priporočil, 
vključno s tistimi, ki zadevajo blažitev 
podnebnih sprememb, zmanjševanje 
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izgube biotske raznovrstnosti, 
odpravljanje revščine, zmanjševanje 
dezertifikacije ter varstvo in spodbujanje 
spoštovanja pravic domorodnih ljudstev 
ter lokalnih skupnosti in skupnosti, 
odvisnih od gozda.

Or. en

Obrazložitev

Dodaja besedilo iz revidiranega Laceyevega zakona iz ZDA. Navaja tudi, da bi moral biti cilj 
določb te uredbe podpirati izvajanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi ter prispevati k 
izvajanju veljavne zakonodaje in načel s področja blažitve podnebnih sprememb, biotske 
raznovrstnosti, revščine, dezertifikacije ter pravic domorodnih ljudstev. 

Predlog spremembe 93
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa obveznosti gospodarskih 
subjektov, ki dajejo na trg les in lesne 
proizvode.

1. Ta uredba določa obveznosti 
gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les 
in lesne proizvode ali omogočajo njihovo 
dostopnost na trgu. 
Gospodarski subjekti zagotovijo, da je na 
trgu dostopen le zakonito pridobljen les in 
proizvodi iz njega.
Gospodarski subjekti, ki dajejo les in lesne 
proizvode na trg, uporabljajo sistem  
potrebne skrbnosti.
2. Ta uredba določa naslednja načela:
(a) da je treba ukrepati preventivno;
(b) da ukrepi iz te uredbe prispevajo k 
trajnostnemu razvoju;
(c) da se les pridobiva zakonito; 
(d) da so vsi akterji v dobavni verigi 
odgovorni za odpravljanje tveganja, da je 
določen proizvod izdelan iz nezakonito 
pridobljenega lesa, v skladu z določbami 
člena 2;
3. Cilj te uredbe je ustaviti trgovino z 
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nezakonito pridobljenim lesom in 
proizvodi iz njega v EU ter prispevati k 
ustavitvi krčenja in uničevanja gozdov ter 
z njima povezanih emisij ogljika in izgube 
biotske raznovrstnosti, hkrati pa podpirati 
trajnostno gospodarsko rast, trajnostni 
človekov razvoj in spoštovanje 
domorodnih in lokalnih ljudstev.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z zavezami EU, da se bo spopadla z nezakonito sečnjo in prispevala k širšemu cilju 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi mora biti cilj uredbe v členu 1 opredeljen širše.

Predlog spremembe 94
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa obveznosti gospodarskih 
subjektov, ki dajejo na trg les in lesne 
proizvode. 

Ta uredba določa obveznosti gospodarskih 
subjektov, ki dajejo na trg les in lesne 
proizvode, z namenom varstva in 
ohranjanja pragozdov in gozdnih območij 
in s končnimi cilji ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in ekosistema, varstva 
podnebja ter varstva domorodnih ljudstev 
in lokalnih skupnosti, odvisnih od gozda, 
in zaščite njihovih pravic.
Gospodarski subjekti zagotovijo, da so na 
trgu le zakonito pridobljen les in proizvodi 
iz njega. 
Gospodarski subjekti, ki dajejo les in lesne 
proizvode na trg, uporabljajo sistem  
potrebne skrbnosti. 
Dobavitelj in kupec lesa in lesnih 
proizvodov sta oba dolžna zagotavljati, da 
so proizvodi, ki jih ponujata ali kupujeta, 
v skladu z zahtevami te direktive.

Or. nl
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Obrazložitev

Te uredbe ni mogoče obravnavati ločeno; njen namen je namreč tudi varstvo pragozda, 
biotske raznovrstnosti, okolja in pravične trgovine ter boj proti podnebnim spremembam. EU 
se je v svojih direktivah obvezala tudi k varstvu človekovih pravic, varstvu kulturne dediščine, 
trajnostnemu regionalnemu razvoju, trajnostnemu razvoju podeželja ter boju proti revščini in 
problemom tretjega sveta. To bi se moralo odražati tudi v zakonodaji in biti izrecno zapisano.

Predlog spremembe 95
Riitta Myller, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa obveznosti gospodarskih 
subjektov, ki dajejo na trg les in lesne 
proizvode.

1. Ta uredba določa obveznosti 
gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les 
in lesne proizvode ali omogočajo njihovo 
dostopnost na trgu.
2. Ta uredba določa naslednja načela:
(a) da je treba ukrepati preventivno;
(b) da ukrepi iz te uredbe prispevajo k 
trajnostnemu razvoju;
(c) da se les pridobiva zakonito;
(d) da so vsi akterji v dobavni verigi 
odgovorni za odpravljanje tveganja, da je 
določen proizvod izdelan iz nezakonito 
pridobljenega lesa, v skladu z določbami 
člena 2;

Or. en

Predlog spremembe 96
Samuli Pohjamo

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa obveznosti gospodarskih 
subjektov, ki dajejo na trg les in lesne 
proizvode.

Ta uredba določa obveznosti gospodarskih 
subjektov, ki kupujejo na trgu les in lesne 
proizvode. 
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Or. en

Obrazložitev

Da bi bila uredba bolj uspešna in stroškovno učinkovita, se predlaga, da se obveznost 
potrebne skrbnosti naloži tistemu gospodarskemu subjektu, ki prvi kupi les in lesne proizvode. 
Sprememba te opredelitve bi zmanjšala število gospodarskih subjektov, ki bi morali uvesti 
sistem potrebne skrbnosti, s pribl. 16 milijonov lastnikov gozdov na okrog 50.000 kupcev. 
Kupci redno poslujejo na trgu in večina jih že ima vzpostavljene sisteme, ki bi lahko 
zagotavljali potrebno skrbnost.

Predlog spremembe 97
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „les in lesni proizvodi“ pomeni les in 
lesne proizvode, določene v Prilogi, razen 
lesa in lesnih proizvodov, za katere veljajo 
obvezna trajnostna merila, določena v 
Direktivi (ES) št. XX/XX;

(a) „les in lesni proizvodi“ pomeni les in 
lesne proizvode, določene v Prilogi; 

Or. nl

Obrazložitev

Izključevanje proizvodov, ki jim ni treba izpolnjevati pogojev zakonitosti in/ali trajnostnosti, 
je nepravično in spodkopava namen te uredbe. 

Predlog spremembe 98
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „les in lesni proizvodi“ pomeni les in 
lesne proizvode, določene v Prilogi, razen 

(a) „les in lesni proizvodi“ pomeni les in 
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lesa in lesnih proizvodov, za katere veljajo 
obvezna trajnostna merila, določena v 
Direktivi (ES) št. XX/XX;

lesne proizvode, določene v Prilogi;

Or. fr

Obrazložitev

Ta uredba mora veljati za vse vrste lesa in lesnih proizvodov, ne glede na njihovo končno 
uporabo.

Predlog spremembe 99
Samuli Pohjamo

Predlog uredbe
Člen 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „les in lesni proizvodi“ pomeni les in 
lesne proizvode, določene v Prilogi, razen 
lesa in lesnih proizvodov, za katere veljajo 
obvezna trajnostna merila, določena v 
Direktivi (ES) št. XX/XX;

(a) „les in lesni proizvodi“ pomeni les in 
lesne proizvode, določene v Prilogi; 

Or. en

Obrazložitev

Proizvodi, za katere veljajo drugi predpisi, ne smejo biti izključeni iz te uredbe, saj bi to 
ustvarilo vrzeli v zakonodaji in povzročilo negotovost pri gospodarskih subjektih.

Predlog spremembe 100
Riitta Myller, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „les in lesni proizvodi“ pomeni les in 
lesne proizvode, določene v Prilogi, razen 
lesa in lesnih proizvodov, za katere veljajo 
obvezna trajnostna merila, določena v 

(a) „les in lesni proizvodi“ pomeni les in 
lesne proizvode, določene v Prilogi, brez 
izjem;
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Direktivi (ES) št. XX/XX;

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba mora zajemati vse proizvode, ki bi lahko vsebovali nezakonito pridobljen les.

Predlog spremembe 101
Samuli Pohjamo

Predlog uredbe
Člen 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „dajanje na trg“ pomeni vsako prvo
dobavo lesa in lesnih proizvodov za 
distribucijo ali uporabo na trgu Skupnosti 
v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi 
odplačno ali neodplačno;

(b) „nakup“ pomeni vsak prvi nakup lesa 
in lesnih proizvodov z namenom prodaje, 
predelave ali uporabe na trgu Skupnosti v 
okviru gospodarske dejavnosti, bodisi 
odplačno ali neodplačno;

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila uredba bolj uspešna in stroškovno učinkovita, se predlaga, da se obveznost 
potrebne skrbnosti naloži tistemu gospodarskemu subjektu, ki prvi kupi les in lesne proizvode. 
To bi zmanjšala število gospodarskih subjektov, ki bi morali uvesti sistem potrebne skrbnosti, 
s pribl. 16 milijonov lastnikov gozdov na okrog 50.000 kupcev.

Predlog spremembe 102
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „dajanje na trg“ pomeni vsako prvo 
dobavo lesa in lesnih proizvodov za 
distribucijo ali uporabo na trgu Skupnosti v 
okviru gospodarske dejavnosti, bodisi 
odplačno ali neodplačno;

(b) „dajanje na trg“ pomeni vsako prvo 
dobavo lesa in lesnih proizvodov za 
distribucijo ali uporabo na trgu Skupnosti v 
okviru gospodarske dejavnosti, bodisi 
odplačno ali neodplačno; nadaljnja 
predelava in distribucija lesa ne pomenita 
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„dajanja na trg“;

Or. fr

Obrazložitev

Če so bila ob dajanju lesa na trg podana zadostna zagotovila, da je bilo tveganje nezakonite 
sečnje karseda zmanjšano, potem kasneje v dobavni verigi ni treba zahtevati dodatnih 
zagotovil.

Predlog spremembe 103
Samuli Pohjamo

Predlog uredbe
Člen 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „gospodarski subjekt“ pomeni vsako 
fizično ali pravno osebo, ki daje na trg les 
ali lesne proizvode;

(c) „gospodarski subjekt“ pomeni vsako 
fizično ali pravno osebo, ki kupuje na trgu
les ali lesne proizvode;

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila uredba bolj uspešna in stroškovno učinkovita, se predlaga, da se obveznost 
potrebne skrbnosti naloži tistemu gospodarskemu subjektu, ki prvi kupi les in lesne proizvode. 
To bi zmanjšala število gospodarskih subjektov, ki bi morali uvesti sistem potrebne skrbnosti, 
s pribl. 16 milijonov lastnikov gozdov na okrog 50.000 kupcev.

Predlog spremembe 104
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „zakonito pridobljeno“ pomeni 
pridobljeno v skladu z veljavno zakonodajo 
države pridobivanja; 

(d) „zakonito pridobljeno“ pomeni 
pridobljeno v skladu z veljavno zakonodajo 
države pridobivanja, kolikor ta država v 
svoji zakonodaji o sečnji in trgovanju z 
lesom in lesnimi proizvodi tudi trajnostno 
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regulira ohranjanje in upravljanje 
gozdov, ščiti domorodna ljudstva in  
lokalne skupnosti, odvisne od gozda, ščiti 
njihovo življenjsko okolje in varuje 
njihove pravice; 

Or. nl

Obrazložitev

Neustrezna zakonodaja o sečnji v državah proizvajalkah na sme povzročiti prihoda lesa in 
lesnih proizvodov, ki izvirajo iz neodgovorne sečnje, na trg EU in/ali ne sme omogočiti tem 
državam, da postanejo nelojalna konkurenca državam proizvajalkam lesa, ki izpolnjujejo 
standarde blaginje in varstva okolja.

Predlog spremembe 105
Riitta Myller

Predlog uredbe
Člen 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) „tveganje“ pomeni verjetnost 
dogodka v zvezi z lesom ali lesnimi 
proizvodi, uvoženimi na ozemlje 
Skupnosti ali izvoženimi z njega, ki 
onemogoči pravilno uporabo te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog tak, kakršen je, ne opredeljuje, kaj je tveganje, za katerega je potrebna ocena 
tveganja. Če tveganje ne bo jasno določeno, bo pravilno izvajanje te uredbe otežkočeno.

Predlog spremembe 106
Riitta Myller, Anders Wijkman

Predlog uredbe
Člen 2 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) „visoko tveganje“ pomeni položaj, ko 
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so potrebne dodatne obveznosti potrebne 
skrbnosti, zaradi naslednjih dejavnikov 
tveganja: 
1) lesni proizvod
2) vir lesa: visoko tveganje obstaja takrat, 
ko so na voljo skladne in zanesljive 
informacije o hudih nepravilnostih pri 
upravljanju gozdov v zadevni državi 
izvora, zaradi katerih bi lahko prišlo do 
izvažanja nezakonitega lesa iz države;
3) zapletenost dobavne verige proizvoda: 
višje tveganje nezakonite vsebine 
proizvoda obstaja tam, kjer je dobavna 
veriga bolj zapletena.

Or. en

Obrazložitev

Uredba mora razlikovati med visokim in nizkim tveganjem, da se prepreči nalaganje 
nepotrebnega bremena gospodarskim subjektom, ki uporabljajo les, za katerega je verjetnost, 
da je nezakonit, majhna. Opredelitev „visokega tveganja“ bi morala gospodarskim subjektom 
in organom pomagati prepoznati določene države ali dobavitelje, ki predstavljajo posebno 
visoko tveganje dobavljanja nezakonitega lesa.

Predlog spremembe 107
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Predlog uredbe
Člen 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „postopki obvladovanja tveganja“ 
pomeni paket ukrepov in postopkov, ki jih 
izvajajo gospodarski subjekti za 
zmanjšanje tveganja dajanja na trg 
nezakonito pridobljenega lesa in lesnih 
proizvodov; 

(e) „postopki obvladovanja tveganja“ 
pomeni sistematsko prepoznavanje 
tveganja in izvajanje vseh ukrepov, 
potrebnih za omejitev izpostavljenosti 
tveganju. To vključuje dejavnosti, kot so 
zbiranje podatkov in informacij, analiza 
in ocena tveganja, predpisovanje in 
sprejemanje ukrepov ter redno 
spremljanje in pregledovanje procesa in 
njegovih rezultatov na podlagi 
mednarodnih, skupnostnih ali 
nacionalnih virov ali strategij;
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Or. en

Obrazložitev

Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje 
nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za 
njegovo odpravljanje vzpostavlja jasen okvir obvladovanja tveganja in  usmerja gospodarske 
subjekte glede ukrepov, ki bi se jih bilo mogoče uporabiti za zmanjšanje tveganja dajanja na 
trg ali omogočanja dostopa do nezakonitega lesa v dobavni verigi.

Predlog spremembe 108
Riitta Myller, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „postopki obvladovanja tveganja“ 
pomeni paket ukrepov in postopkov, ki jih 
izvajajo gospodarski subjekti za 
zmanjšanje tveganja dajanja na trg 
nezakonito pridobljenega lesa in lesnih 
proizvodov;

(e) „postopki obvladovanja tveganja“ 
pomeni sistematsko prepoznavanje 
tveganja in izvajanje vseh ukrepov, 
potrebnih za omejitev izpostavljenosti 
tveganju. To vključuje dejavnosti, kot so 
zbiranje podatkov in informacij, analiza 
in ocena tveganja, predpisovanje in 
sprejemanje ukrepov ter redno 
spremljanje in pregledovanje procesa in 
njegovih rezultatov na podlagi 
mednarodnih, skupnostnih ali 
nacionalnih virov ali strategij;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev postopkov obvladovanja tveganja v tem zakonodajnem predlogu ne navaja 
nikakršnih dejavnosti, s katerimi bi gospodarski subjekt lahko zmanjšal tveganje pojava 
nezakonitega lesa v dobavni verigi. Vendar pa je za zagotavljanje jasnosti glede dejavnosti 
gospodarskih subjektov in zato, da se zmanjša njihovo upravno breme pri razvoju postopkov 
obvladovanja tveganja, potrebna jasna usmeritev . Natančno besedilo opredelitve 
obvladovanja tveganja se nahaja v uredbi o nezakonitem ribolovu ES 1005/2008.
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Predlog spremembe 109
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „postopki obvladovanja tveganja“ 
pomeni paket ukrepov in postopkov, ki jih 
izvajajo gospodarski subjekti za 
zmanjšanje tveganja dajanja na trg 
nezakonito pridobljenega lesa in lesnih 
proizvodov; 

(e) „postopki obvladovanja tveganja“ 
pomeni paket ukrepov in postopkov, ki jih 
izvajajo gospodarski subjekti za izključitev
tveganja dajanja na trg nezakonito 
pridobljenega lesa in lesnih proizvodov; 

Or. nl

Obrazložitev

Cilj te direktive ni le čim bolj zmanjšati količine nezakonitega in neodgovorno pridobljenega 
lesa, temveč izključiti ga s trga. Izraz „čim bolj zmanjšati“ je preveč prožen in nejasen in ga 
je mogoče razlagati na različne načine.

Predlog spremembe 110
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „veljavna zakonodaja“ pomeni 
zakonodajo države pridobivanja, ki ureja 
ohranjanje gozdov, gospodarjenje z lesom 
in njegovo pridobivanje, ter zakonodajo o 
trgovanju z lesom ali lesnimi proizvodi, 
povezano z ohranjanjem gozdov, 
gospodarjenjem z lesom in njegovim 
pridobivanjem;

(f) „veljavna zakonodaja“ pomeni 
nacionalno, regionalno ali mednarodno 
zakonodajo, ki ureja ohranjanje gozdov, 
gospodarjenje z lesom in njegovo 
pridobivanje in ki se nanaša na 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
trajnostno upravljanje gozdov, pravice do 
rabe virov in zmanjševanje neželenih 
okoljskih učinkov na najmanjšo možno 
mero; v zvezi s tem se tudi uporabljajo 
tudi predpisi o trgovini, zemljiški posesti, 
varstvu in pravicah domorodnih ljudstev 
in/ali lokalnih skupnosti, odvisnih od 
gozda, varstvu in priznavanju njihovega 
življenjskega okolja, delovni zakonodaji, 
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zakonodaji o socialnem skrbstvu, davkih, 
uvoznih in izvoznih dajatvah ter 
licenčninah in provizijah, povezanih s 
pridobivanjem, prevozom in trženjem;

Or. nl

Obrazložitev

Not only the timber-producing country’s requirements should apply but also the importing 
countries’ requirements. In addition to protection of primeval forest, wooded areas, 
biodiversity, the ecosystem, the environment and fair trade and combating climate change, 
the EU has in its various directives also committed itself to the protection of human rights, the 
protection of cultural heritage, sustainable regional development, sustainable rural 
development and combating poverty. This should therefore be reflected in legislation and 
made explicit.

Predlog spremembe 111
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „veljavna zakonodaja“ pomeni 
zakonodajo države pridobivanja, ki ureja 
ohranjanje gozdov, gospodarjenje z lesom 
in njegovo pridobivanje, ter zakonodajo o 
trgovanju z lesom ali lesnimi proizvodi, 
povezano z ohranjanjem gozdov, 
gospodarjenjem z lesom in njegovim 
pridobivanjem;

(f) „veljavna zakonodaja“ pomeni 
zakonodajo države pridobivanja, ki ureja 
varstvo gozdov, gospodarjenje z lesom in 
njegovo pridobivanje, ter zakonodajo o 
trgovanju z lesom ali lesnimi proizvodi, 
povezano z varstvom gozdov, 
gospodarjenjem z lesom in njegovim 
pridobivanjem;

Or. fr

Obrazložitev

Poudarek mora biti na varovanju in upravljanju gozdov in ne toliko na ohranjanju, ki daje 
nesorazmeren pomen funkciji gozda kot hranilniku biotske raznovrstnosti. Pojem „varstvo” 
nadalje ustreza tudi prizadevanjem Evropske komisije v okviru ministrskih konferenc o 
varstvu gozdov v Evropi.
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Predlog spremembe 112
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „nadzorna organizacija“ pomeni pravno 
osebo, združenje, ki temelji na članstvu, ali 
združenje, ki ima pravno sposobnost, da 
nadzoruje gospodarske subjekte, 
certificirane za uporabo sistemov potrebne 
skrbnosti, in ki zagotavlja, da ti te sisteme 
uporabljajo.

(h) „nadzorna organizacija“ pomeni pravno 
osebo, združenje, ki temelji na članstvu, ali 
združenje, ki ima pravno sposobnost, da 
nadzoruje gospodarske subjekte, 
certificirane za uporabo sistemov potrebne 
skrbnosti, in ki zagotavlja, da ti te sisteme 
uporabljajo.
Nadzorna organizacija mora imeti 
ustrezno strokovno znanje in biti 
neodvisna.
Obstajati mora možnost nadzora nad 
upravljanjem nadzorne organizacije in 
njeno dejavnostjo na terenu. 

Or. nl

Obrazložitev

Preglednost.

Predlog spremembe 113
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „nadzorna organizacija“ pomeni pravno 
osebo, združenje, ki temelji na članstvu, ali 
združenje, ki ima pravno sposobnost, da 
nadzoruje gospodarske subjekte, 
certificirane za uporabo sistemov potrebne 
skrbnosti, in ki zagotavlja, da ti te sisteme 
uporabljajo.

(h) „nadzorna organizacija“ pomeni pravno 
osebo ali  združenje, ki temelji na članstvu, 
ki ima ustrezno strokovno znanje, 
dokazano pravno in finančno neodvisnost 
od subjektov, ki jih certificira, ter pravno 
sposobnost, da nadzoruje gospodarske 
subjekte, certificirane za uporabo sistemov 
potrebne skrbnosti, in ki zagotavlja, da ti te 
sisteme uporabljajo.
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Or. en

Obrazložitev

Za učinkovito izvajanje sistemov potrebne skrbnosti morajo biti nadzorni organi verodostojni 
in neodvisni.

Predlog spremembe 114
Samuli Pohjamo

Predlog uredbe
Člen 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „nadzorna organizacija“ pomeni pravno 
osebo, združenje, ki temelji na članstvu, ali 
združenje, ki ima pravno sposobnost, da 
nadzoruje gospodarske subjekte, 
certificirane za uporabo sistemov potrebne 
skrbnosti, in ki zagotavlja, da ti te sisteme 
uporabljajo.

(h) „nadzorna organizacija“ pomeni pravno 
osebo, združenje, ki temelji na članstvu, ali 
združenje, ki ima pravno sposobnost in 
ustrezno strokovno znanje, da nadzoruje 
gospodarske subjekte, certificirane za 
uporabo sistemov potrebne skrbnosti, in ki 
zagotavlja, da ti te sisteme uporabljajo.

Or. en

Obrazložitev

Nadzorne organizacije morajo dokazati, da imajo ustrezno strokovno znanje.

Predlog spremembe 115
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „nadzorna organizacija“ pomeni pravno 
osebo, združenje, ki temelji na članstvu, ali 
združenje, ki ima pravno sposobnost, da 
nadzoruje gospodarske subjekte, 
certificirane za uporabo sistemov potrebne 
skrbnosti, in ki zagotavlja, da ti te sisteme 

(h) „nadzorna organizacija“ pomeni pravno 
osebo, združenje, ki temelji na članstvu, ali 
združenje, ki ima pravno sposobnost in 
strokovno znanje, da nadzoruje 
gospodarske subjekte, certificirane za 
uporabo sistemov potrebne skrbnosti, in ki 
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uporabljajo. zagotavlja, da ti te sisteme uporabljajo.

Or. fr

Obrazložitev

Organizacije gospodarskih subjektov razpolagajo s strokovnim znanjem. Treba bi jih bilo 
pooblastiti, da dajo svojim članom na razpolago sisteme potrebne skrbnosti.

Predlog spremembe 116
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 2 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) „trajnostno upravljanje gozdov“ 
pomeni
gospodarjenje z gozdovi in gozdnimi 
območji ter njihovo rabo na način in v 
obsegu, ki ohranjata njihovo biotsko 
raznovrstnost, produktivnost, sposobnost 
obnavljanja, vitalnost in sposobnost zdaj 
in v prihodnje izpolnjevati ustrezne 
ekološke, gospodarske in socialne 
funkcije na lokalni, nacionalni in svetovni 
ravni, brez povzročanja škode na drugih 
ekosistemih.

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev iz Resolucije H1 Ministrske konference o varstvu gozdov v Evropi za trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi (MCPFE). Ta opredelitev ima najširšo podporo in je najbolj splošno 
sprejeta.
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Predlog spremembe 117
Anders Wijkman, Péter Olajos

Predlog uredbe
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Razvoj zahtev glede trajnostnosti

Evropski parlament in Svet ali Svet, kot je 
primerno, sprejme standarde Skupnosti za 
ves les in lesne proizvode, ki izvirajo iz 
naravnih gozdov, katerih namen je 
doseganje najvišjih zahtev glede 
trajnostnosti.
Tovrstni ukrepi se sprejmejo na podlagi 
predlogov, ki jih predloži Komisija v roku 
3 let po začetku veljavnosti te uredbe v 
skladu s postopki, določenimi s Pogodbo.

Or. en

Obrazložitev

Bolj dolgoročno mora zakonodaja zagotavljati ne le zakonitost temveč tudi trajnostnost lesa 
in lesnih proizvodov, ki so na voljo na trgih EU. Zakonitost je treba razumeti le kot prvi korak 
v pravo smer. Gozdarska politika EU mora biti nenazadnje v skladu s splošnimi cilji 
trajnostnega razvoja in jih dejavno podpirati.

Predlog spremembe 118
Caroline Lucas

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Gospodarski subjekti si s potrebno 
skrbnostjo prizadevajo za zmanjšanje 
tveganja dajanja na trg nezakonito
pridobljenega lesa in lesnih proizvodov. V 
ta namen uporabljajo paket postopkov in 
ukrepov, v nadaljnjem besedilu: sistem 
potrebne skrbnosti.

1. Gospodarski subjekti zagotovijo, da dajo 
na trg ali omogočijo dostopnost na trgu le 
zakonito pridobljenega lesa in lesnih 
proizvodov.
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Or. en

Obrazložitev

Clarification - replaces Predlog spremembe 20 in original Report, which the Rapporteur 
withdraws to avoid possible misinterpretation that the requirement to exercise due diligence 
(as opposed to implement a due diligence system) applies only to operators place timber and 
timber products on the market. All operators must exercise general diligence (if not put in 
place a system) in order to fulfil the general obligations of Člen 1 (first pododstavek) - namely 
to ensure that only legally harvested timber and timber products are made available on the 
market. Člen 3(1) is superfluous since Člen 3(2) (as amended) clearly sets out the 
requirements of operators who place timber and timber products on the market, and Člen 
3(2a)(novo) sets out those of operators who make timber and timber products available.

Predlog spremembe 119
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Gospodarski subjekti si s potrebno 
skrbnostjo prizadevajo za zmanjšanje 
tveganja dajanja na trg nezakonito
pridobljenega lesa in lesnih proizvodov. V 
ta namen uporabljajo paket postopkov in 
ukrepov, v nadaljnjem besedilu: sistem 
potrebne skrbnosti.

1. Gospodarski subjekti ravnajo s potrebno 
skrbnostjo, da bi lahko zagotovili, da se na 
trg ne daje nezakonito pridobljen les in 
lesne proizvode. V ta namen uporabljajo 
paket postopkov in ukrepov, v nadaljnjem 
besedilu: sistem potrebne skrbnosti.

Or. nl

Obrazložitev

Cilj te direktive ni le čim bolj zmanjšati količine nezakonitega in neodgovorno pridobljenega 
lesa, temveč izključiti ga s trga. Izraz „čim bolj zmanjšati“ je preveč prožen in nejasen in ga 
je mogoče razlagati na različne načine. Gospodarski subjekti morajo biti sposobni zagotoviti 
in dokazati, da so njihovi proizvodi zakoniti in pridobljeni na odgovoren način.
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Predlog spremembe 120
Samuli Pohjamo

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Gospodarski subjekti si s potrebno 
skrbnostjo prizadevajo za zmanjšanje 
tveganja dajanja na trg nezakonito 
pridobljenega lesa in lesnih proizvodov. V 
ta namen uporabljajo paket postopkov in 
ukrepov, v nadaljnjem besedilu: sistem 
potrebne skrbnosti.

1. Gospodarski subjekti si s potrebno 
skrbnostjo prizadevajo za zmanjšanje 
tveganja kupovanja na trgu nezakonito 
pridobljenega lesa in lesnih proizvodov. V 
ta namen uporabljajo paket postopkov in 
ukrepov, v nadaljnjem besedilu: sistem 
potrebne skrbnosti.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila uredba bolj uspešna in stroškovno učinkovita, se predlaga, da se obveznost 
potrebne skrbnosti naloži tistemu gospodarskemu subjektu, ki prvi kupi les in lesne proizvode. 
Sprememba te opredelitve bi zmanjšala število gospodarskih subjektov, ki bi morali uvesti 
sistem potrebne skrbnosti, s pribl. 16 milijonov lastnikov gozdov na okrog 50.000 kupcev. 
Kupci redno poslujejo na trgu in večina jih že ima vzpostavljene sisteme, ki bi lahko 
zagotavljali potrebno skrbnost.

Predlog spremembe 121
Riitta Myller

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Gospodarski subjekti vzpostavijo sistem 
potrebne skrbnosti, ki vsebuje elemente iz 
člena 4(1), ali uporabljajo sistem potrebne 
skrbnosti priznane nadzorne organizacije iz 
člena 5(1).

2. Gospodarski subjekti, ki dajejo les in 
lesne proizvode na trg, vzpostavijo sistem 
potrebne skrbnosti, ki vsebuje elemente iz 
člena 4(1), ali uporabljajo sistem potrebne 
skrbnosti priznane nadzorne organizacije iz 
člena 5(1).
Obstoječi nacionalni zakonodajni nadzor 
in vsakršna prostovoljna veriga nadzornih 
mehanizmov, ki jo vzpostavijo podjetja za 
uvoz lesa, lahko služita kot podlaga za 
sistem potrebne skrbnosti.
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Or. en

Predlog spremembe 122
Caroline Lucas

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Gospodarski subjekti, ki omogočajo 
dostopnost lesa in lesnih proizvodov na 
trgu, vzdolž celotne dobavne verige:
(i) zagotovijo informacije o imenu vrste, 
državi izvora in, kjer je to izvedljivo, 
izvornem gozdu;
(ii) določijo gospodarski subjekt, ki je 
dobavil les in lesne proizvode, ter 
gospodarski subjekt, kateremu so bili les 
in lesni proizvodi dobavljeni;

Or. en

Obrazložitev

Nadomesti predlog spremembe 22 v prvotnem poročilu, da bi se zmanjšalo upravno breme za 
gospodarske subjekte, ki omogočajo dostopnost lesa in lesnih proizvodov na trgu. 

Predlog spremembe 123
Riitta Myller

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Gospodarski subjekti, ki omogočajo 
dostopnost lesa in lesnih proizvodov na 
trgu, vzdolž celotne dobavne verige:
(ii) so zmožni določiti gospodarski subjekt, 
ki je dobavil les in lesne proizvode, ter 
gospodarski subjekt, kateremu so bili les 
in lesni proizvodi dobavljeni;
(b) na zahtevo gospodarskega subjekta, 
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kateremu so bili les in lesni proizvodi 
dobavljeni, zagotovijo informacije  o 
državi/državah izvora, izvornem gozdu ter 
vrstah lesa, ki jih les in lesni proizvodi 
vsebujejo;

Or. en

Obrazložitev

Na ta način bi bilo mogoče vzpostaviti sledljivost po dobavni verigi, ki bi podjetjem pomagala 
zagotavljati zakonitost.

Predlog spremembe 124
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Gospodarski subjekti, ki omogočajo 
dostopnost lesa in lesnih proizvodov na 
trgu, vzdolž celotne dobavne verige: 
(i) označijo les in lesne proizvode, da tako 
zagotovijo informacije o imenu vrste, 
državi izvora in izvornem gozdu ter, kjer 
je to izvedljivo, izvorno koncesijo; 
(ii) so zmožni določiti gospodarski subjekt, 
ki je dobavil les in lesne proizvode, ter 
gospodarski subjekt, kateremu so bili les 
in lesni proizvodi dobavljeni;

Or. en

Obrazložitev

Za vse gospodarske subjekte v dobavni verigi mora veljati prevladujoča prepoved dajanja na 
trg lesa ali lesnih proizvodov iz nezakonitega vira ter morajo v zvezi s tem ravnati s potrebno 
skrbnostjo. Da bi pripomogli k sledljivosti, morajo vsi gospodarski subjekti zagotavljati 
osnovne informacije o proizvodih, njihovem viru in o tem, komu dobavljajo.
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Predlog spremembe 125
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Gospodarski subjekti, ki omogočajo 
dostopnost lesa in lesnih proizvodov na 
trgu, vzdolž celotne dobavne verige:
(ii) so zmožni določiti gospodarski subjekt, 
ki je dobavil les in lesne proizvode, ter 
gospodarski subjekt, kateremu so bili les 
in lesni proizvodi dobavljeni;
(ii) zagotovijo informacije o državi in 
lokalnem upravnem območju izvora lesa 
in lesnih proizvodov;
(iii) preverijo, če je to potrebno, ali je 
gospodarski subjekt, ki je prvi dal les ali 
lesne proizvode na trg, izpolnil vse 
obveznosti iz te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da gospodarski subjekti, ki omogočajo dostopnost lesa in lesnih proizvodov na 
trgu, vzdržujejo dobavno verigo informacij in da lahko, če je potrebno, tudi preverijo, ali je 
bila informacija, ki jo je zagotovil gospodarski subjekt, ki je prvi dal les na trg, pridobljena 
pravilno, v skladu z načelom potrebne skrbnosti.

Predlog spremembe 126
Riitta Myller

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) s pomočjo sistema sledljivosti 
zagotavlja, da se dajo na trg le zakonito 
pridobljen les in lesni proizvodi,

Or. en
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Obrazložitev

Za zagotavljanje zakonitosti je treba vzpostaviti preprost sistem sledljivosti vzdolž celotne 
dobavne verige.

Predlog spremembe 127
Samuli Pohjamo

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – uvodni del in podtočka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotavlja dostop do naslednjih 
informacij o lesu in lesnih proizvodih, ki 
jih dajejo na trg gospodarski subjekti:

(a) zagotavlja dostop do naslednjih 
informacij o lesu in lesnih proizvodih, ki 
jih kupujejo na trgu gospodarski subjekti:

(i) opis; (i) opis; ime vrste;

Or. en

Obrazložitev

1a) Če bi zahtevo o potrebni skrbnosti naložili kupcem, bi bila uredba bolj učinkovita.
1ai) Za dvig ravni informacij, bi bilo treba vključiti tudi ime vrste, ki jo vsebuje proizvod. 
2) Merila za ocenjevanje tveganja nezakonitosti so že oblikovana, zato bi se morala uredba 
sklicevati nanje.
3) Uredba mora določiti, kateri so že obstoječi sistemi, ki se štejejo za skladne z načelom 
potrebne skrbnosti. Vključitev seznama vseh sistemov v uredbo bi zagotavljala zakonitost in 
tako ne bi bilo treba vzpostavljati novih sistemov potrebne skrbnosti.

Predlog spremembe 128
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – podtočka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) količina in/ali teža; črtano

Or. fr
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Obrazložitev

Zahteva po informacijah o „prostornini in/ali masi“ v okviru predvidenega sistema potrebne 
skrbnosti bi bila po vsej verjetnosti breme za obstoječe sisteme certificiranja gospodarjenja z 
gozdovi. Ti sistemi s pomočjo vključevanja postopkov za spremljanje omogočajo nepretrgano 
sledenje prostornini ali masi lesa z zemljišč, za katera je lastnik pristopil k certificiranju.

Predlog spremembe 129
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – podtočka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) količina in/ali teža; črtano

Or. fr

Obrazložitev

Podatki o prostornini in/ali masi bodo povzročili pretirano birokracijo v škodo obstoječih 
sistemov certificiranja gospodarjenja z gozdovi. Ti sistemi certificiranja dejansko omogočajo 
sledljivost gozdnih zemljišč, kar že vključuje oznake o prostornini in masi.  

Predlog spremembe 130
Riitta Myller

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vključuje postopke obvladovanja 
tveganja in

(b) vključuje postopke obvladovanja 
tveganja v skladu s členom 5a 

Or. en
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Predlog spremembe 131
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 –točka b – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dajanje lesa in lesnih proizvodov s 
področij sporov na trg in omogočanje 
njihove dostopnosti na trgu morajo 
gospodarski subjekti obravnavati kot 
visoko tveganje, kot je opredeljeno v tej 
uredbi. 

Or. en

Obrazložitev

Za les in lesne proizvode s področij sporov je tveganje, da so pridobljeni nezakonito, višje.

Predlog spremembe 132
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Dajanje lesa in lesnih proizvodov, 
pridobljenih v nasprotju z lastništvom 
zemlje in pravicami domorodnih ljudstev 
do uporabe virov, na trg in omogočanje 
njihove dostopnosti na trgu je 
prepovedano. V primeru, da potekajo 
sodni postopki, gospodarski subjekti 
prenehajo nabavljati les in lesne 
proizvode na zadevnih področjih. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je namenjen zaščiti domorodnih ljudstev v državah, kjer je jasno, da 
prihaja do kršenja lastništva zemlje ali pravice uporabnika gozda.
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Predlog spremembe 133
Samuli Pohjamo

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sprejme ukrepe za izvajanje 
tega člena. Komisija zlasti vzpostavi 
merila za oceno, ali obstaja tveganje, da na 
trg pridejo nezakonito pridobljeni les in 
lesni proizvodi.

2. Merila, ki jih gospodarski subjekt 
uporabi   za oceno, ali obstaja tveganje, da 
na trg pridejo nezakonito pridobljeni les in 
lesni proizvodi, so opredeljena v prilogi 
XX.

Or. en

Obrazložitev

1a) Če bi zahtevo o potrebni skrbnosti naložili kupcem, bi bila uredba bolj učinkovita.
1ai) Za dvig ravni informacij, bi bilo treba vključiti tudi ime vrste, ki jo vsebuje proizvod. 
2) Merila za ocenjevanje tveganja nezakonitosti so že oblikovana, zato bi se morala uredba 
sklicevati nanje.
3) Uredba mora določiti, kateri so že obstoječi sistemi, ki se štejejo za skladne z načelom 
potrebne skrbnosti. Vključitev seznama vseh sistemov v uredbo bi zagotavljala zakonitost in 
tako ne bi bilo treba vzpostavljati novih sistemov potrebne skrbnosti.

Predlog spremembe 134
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sprejme ukrepe za izvajanje 
tega člena. Komisija zlasti vzpostavi 
merila za oceno, ali obstaja tveganje, da na 
trg pridejo nezakonito pridobljeni les in 
lesni proizvodi.

2. Merila, ki jih gospodarski subjekt 
uporabi   za oceno, ali obstaja tveganje, da 
na trg pridejo nezakonito pridobljeni les in 
lesni proizvodi, so opredeljena v prilogi 
XX.

Or. en
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Obrazložitev

xxx

Predlog spremembe 135
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sprejme ukrepe za izvajanje 
tega člena. Komisija zlasti vzpostavi 
merila za oceno, ali obstaja tveganje, da na 
trg pridejo nezakonito pridobljeni les in 
lesni proizvodi.  

2. Merila, ki jih uporablja gospodarski 
subjekt za oceno, ali obstaja tveganje, da 
na trg pridejo les in lesni proizvodi iz 
nezakonite sečnje, so opredeljena v prilogi 
XX.

Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 11(2).

Or. fr

Obrazložitev

Gozdarski sektor je že razvil in uveljavil mehanizme/merila za analizo tveganj, ki bi jih bilo 
treba uporabiti v tem okviru.

Predlog spremembe 136
Lena Ek

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme ukrepe za izvajanje tega 
člena. Komisija zlasti vzpostavi merila za 
oceno, ali obstaja tveganje, da na trg 
pridejo nezakonito pridobljeni les in lesni 
proizvodi.

Komisija sprejme ukrepe za izvajanje tega 
člena. Komisija zlasti vzpostavi merila za 
oceno, ali obstaja tveganje, da na trg 
pridejo nezakonito pridobljeni les in lesni 
proizvodi. Pri tem Komisija še zlasti 
upošteva poseben položaj in zmožnost 
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malih in srednjih podjetij ter jim, kolikor 
je mogoče, ponuditi prilagojene in 
poenostavljene alternative za poročanje in 
nadzorne sisteme, tako da ti sistemi ne 
postanejo preveliko breme zanje.

Or. sv

Obrazložitev

Komisija mora pri pripravi in sprejemanju ukrepov za izvajanje sistema potrebne skrbnosti 
upoštevati omejena sredstva in zmožnost malih in srednjih podjetij za vključevanje v obsežne 
in pogosto zapletene sisteme potrebne skrbnosti.  Zato mora Komisija, kolikor je to mogoče 
brez nevarnosti spodkopavanja cilja in namena uredbe, še zlasti upoštevati poseben položaj 
teh podjetij in jim v skladu s tem tudi ponuditi poenostavljene, a enakovredne alternative. 

Predlog spremembe 137
Caroline Lucas

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sprejme ukrepe za izvajanje 
tega člena. Komisija zlasti vzpostavi merila 
za oceno, ali obstaja tveganje, da na trg 
pridejo nezakonito pridobljeni les in lesni 
proizvodi. 

2. Komisija sprejme ukrepe za izvajanje 
tega člena. Komisija zlasti vzpostavi merila 
za oceno, ali obstaja tveganje, da na trg 
pridejo nezakonito pridobljeni les in lesni 
proizvodi, in da na voljo register virov 
lesa in lesnih proizvodov visokega 
tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 138
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija določi tudi merila za ocenjevanje 
tveganja, da les in lesni proizvodi, ki so 
dani na trg, izvirajo iz lesa, ki je bil 
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pridobljen brez upoštevanja ali ob 
premajhnem upoštevanju varstva okolja, 
ohranjanja biotske raznovrstnosti in 
ekosistema, varstva življenjskega okolja 
lokalnih skupnosti, varstva skupnosti, 
odvisnih od gozda, ter varstva in pravic 
domorodnih ljudstev.

Or. nl

Obrazložitev

Razen k varstvu pragozda, gozdnih območij, biotske raznovrstnosti, ekosistem in okolja, 
spodbujanju pravične trgovine ter boju proti podnebnim spremembam, se je EU v različnih 
direktivah zavezala tudi k varstvu človekovih pravic, varstvu kulturne dediščine, trajnostnemu 
regionalnemu razvoju, trajnostnemu razvoju podeželja ter boju proti revščini. To bi se moralo 
odražati tudi v zakonodaji in biti izrecno zapisano.

Predlog spremembe 139
Riitta Myller, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pred sprejetjem dodatnih izvedbenih 
ukrepov se opravi posvetovanje z 
zadevnimi interesnimi skupinami. 

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek se doda, da bi se v morebitnem postopku odločanja zagotovilo posvetovanje z 
interesnimi skupinami.
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Predlog spremembe 140
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Posameznim državam članicam se ne 
sme preprečiti, da v zvezi z dostopom na 
trg lesa in lesnih proizvodov postavijo 
višje zahteve glede pridobivanja in izvora 
lesa, kot so določene v tej uredbi, ob 
spoštovanju trajnostnosti, varstva okolja, 
ohranjanja biotske raznovrstnosti in 
ekosistema, varstva življenjskega okolja 
lokalnih skupnosti, varstva skupnosti, 
odvisnih od gozda, varstva in pravic 
domorodnih ljudstev ter človekovih 
pravic.

Or. nl

Obrazložitev

Razen k varstvu pragozda, gozdnih območij, biotske raznovrstnosti, ekosistem in okolja, 
spodbujanju pravične trgovine ter boju proti podnebnim spremembam, se je EU v različnih 
direktivah zavezala tudi k varstvu človekovih pravic, varstvu kulturne dediščine, trajnostnemu 
regionalnemu razvoju, trajnostnemu razvoju podeželja ter boju proti revščini. To bi se moralo 
odražati tudi v zakonodaji in biti izrecno zapisano.

Predlog spremembe 141
Samuli Pohjamo

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za naslednje sisteme se šteje, da v 
praksi ustrezajo zahtevam člena 4(1):
- dovoljenje za posek ali podobni sistemi, 
ki jih izdajajo javni organi,
- odobreni načrti gospodarjenja z gozdovi, 
- certifikati iz priznanih sistemov 
certificiranja,
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- pravna dovoljenja, vzpostavljena v 
okviru prostovoljnih partnerskih 
sporazumov, kot je določeno v Uredbi 
(ES) št. 2173/2005, 
- certifikati v skladu s sistemi ravnanja z 
okoljem (ISO, EMAS in podobni)
- dovoljenje CITES,
-  potrjeni ali certificirani sistemi sledenja,
Če les ali lesni proizvodi izvirajo s 
področji visokega tveganja, kot so 
opredeljena v členu 4(2), v tem odstavku 
našteti sistemi ne zadostujejo, zato je treba 
izvajati potrebno skrbnost, kot je opisana 
v členu 4(1).

Or. en

Obrazložitev

1a) Če bi zahtevo o potrebni skrbnosti naložili kupcem, bi bila uredba bolj učinkovita.
1ai) Za dvig ravni informacij, bi bilo treba vključiti tudi ime vrste, ki jo vsebuje proizvod. 
2) Merila za ocenjevanje tveganja nezakonitosti so že oblikovana, zato bi se morala uredba 
sklicevati nanje.
3) Uredba mora določiti, kateri so že obstoječi sistemi, ki se štejejo za skladne z načelom 
potrebne skrbnosti. Vključitev seznama vseh sistemov v uredbo bi zagotavljala zakonitost in 
tako ne bi bilo treba vzpostavljati novih sistemov potrebne skrbnosti.

Predlog spremembe 142
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za naslednje uveljavljene sisteme se 
šteje, da izpolnjujejo pogoje potrebne 
skrbnosti iz odstavka 1 in zato ne 
zahtevajo dodatne potrebne skrbnosti:
(a) certifikati, ki so jih izdali sistemi 
priznani sistemi certificiranja  gozdov;
(b) dovoljenja FLEGT, izdana v okviru 
prostovoljnih partnerskih sporazumov, kot 
so določeni v Uredbi Sveta (ES) št. 
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2173/2005 z dne 20. decembra 2005 o 
vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj 
FLEGT za uvoz lesa v Evropsko 
skupnost1;
(c) dovoljenja za posek ali enakovredni 
sistemi, ki so jih izdali pristojni nacionalni 
ali regionalni organi;
(d) načrti za gospodarjenje z gozdovi, ki so 
jih potrdili pristojni nacionalni ali 
regionalni organi;
(e) certifikati, ki so bili izdani v skladu s 
sistemi ravnanja z okoljem (ISO, EMAS 
in podobni);
(f) dovoljenja CITES;
(g) potrjeni ali certificirani sistemi 
sledenja.
Če les ali lesni proizvodi izvirajo s 
področji visokega tveganja, kot so 
opredeljena v odstavku 2, v tem odstavku 
našteti sistemi ne zadostujejo, zato je treba 
izvajati celovito potrebno skrbnost, kot je 
opredeljena v odstavku 1.
1 UL L 347, 30.12.2005, str. 1.

Or. fr

Obrazložitev

Gozdarski sektor je že uvedel širok nabor ukrepov, ki so uspešno prispevali k zmanjšanju 
uvoza/trgovanja z lesom, ki izvira iz nezakonite sečnje. Takšne sisteme bi bilo treba priznati in 
obravnavati kot de facto enakovredne sistemom potrebne skrbnosti.

Predlog spremembe 143
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Označevanje
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Države članice zagotovijo, da so v roku 
dveh let od začetka veljavnosti te uredbe 
ves les in lesni proizvodi, ki so na voljo na 
trgu, označeni v skladu z določbami člena 
3.

Or. en

Obrazložitev

Gospodarski subjekti nižje v dobavni verigi in javnost imajo pravico vedeti, ali je proizvod 
pridobljen zakonito ali ne. 

Predlog spremembe 144
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4 b
Razvoj zahtev glede trajnostnosti

V roku enega leta od začetka veljavnosti te 
uredbe Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu predstavi zakonodajni predlog za 
standarde Skupnosti za ves les in lesne 
proizvode, ki izvirajo iz naravnih gozdov, 
katerih namen je dosegati najvišje zahteve 
glede trajnostnosti.

Or. en

Obrazložitev

The EU FLEGT Action Plan states that it is the aim of the EU to: ‘support international 
efforts to tackle the global problem of illegal logging and associated trade and contribute to 
the wider objective of sustainable forest management’. Moreover: ‘Illegal logging thus 
undermines many essential elements of the EC’s development objectives: public sector 
financing for development targeted at the poor, peace, security, good governance, the fight 
against corruption, and sustainable environmental management.’. Therefore legislation 
should ensure that trade in illegal timber and timber products on the EU market is halted and 
that the broader perspective of sustainable development is supported by this legislation.
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Predlog spremembe 145
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi priznajo nadzorno 
organizacijo, ki vloži zahtevek za takšno 
priznanje, če izpolnjuje naslednje zahteve:

1. Komisija na podlagi postopka, 
določenega v odstavku 3b, prizna
nadzorno organizacijo, ki vloži zahtevek za 
takšno priznanje, če izpolnjuje naslednje 
zahteve:

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se razlikuje med pristojnostjo (zasebne) nadzorne organizacije ter 
pristojnega organa, ki je odgovoren tako za nadzor nadzornih organizacij kot tudi sistema 
potrebne skrbnosti.

Predlog spremembe 146
Caroline Lucas

Predlog uredbe
Člen 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi priznajo nadzorno 
organizacijo, ki vloži zahtevek za takšno 
priznanje, če izpolnjuje naslednje zahteve:

1. Komisija v skladu z regulativnim 
postopkom, določenim v členu 11(2a), kot 
nadzorno organizacijo prizna zasebni ali 
javni pravni subjekt, ki ima vzpostavljen 
sistem potrebne skrbnosti z elementi, 
navedenimi v členu 4(1).
1a. Javni pravni subjekt, ki zaprosi za 
priznanje iz odstavka 1, mora izpolnjevati 
naslednje zahteve:

(a) je pravna oseba; (a) je pravna oseba;

(aa) je oseba javnega prava;
(b) ima vzpostavljen sistem potrebne 
skrbnosti, ki vsebuje elemente iz člena 

(b) ustanovljen je bil z namenom izvajanja 
določenih funkcij v gozdarskem sektorju, 
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4(1); vendar ne z namenom upravljanja ali 
izvrševanja nacionalnih zahtev glede 
dejavnosti pridobivanja lesa;

(ba) financirajo ga pretežno državni, 
regionalni ali lokalni organi ali druge 
osebe javnega prava;

(c) gospodarske subjekte, ki jih certificira, 
zavezuje k uporabi sistemov potrebne 
skrbnosti;

(c) gospodarske subjekte, ki jih certificira, 
zavezuje k uporabi sistemov potrebne 
skrbnosti;

(d) vzpostavljen ima nadzorni mehanizem, 
s katerim zagotavlja, da gospodarski 
subjekti, ki jih je certificirala za uporabo 
sistemov potrebne skrbnosti, te sisteme 
uporabljajo; 

(d) vzpostavljen ima nadzorni mehanizem, 
s katerim zagotavlja, da gospodarski 
subjekti, ki jih je certificirala za uporabo 
sistemov potrebne skrbnosti, te sisteme 
uporabljajo; 

(e) sprejema ustrezne disciplinske ukrepe 
proti vsem gospodarskim subjektom, ki se
ne ravnajo v skladu s sistemi potrebne 
skrbnosti nadzorne organizacije.

(e) sprejema ustrezne disciplinske ukrepe 
proti vsem gospodarskim subjektom, ki se 
ne ravnajo v skladu s svojimi sistemi 
potrebne skrbnosti;  disciplinski ukrepi 
lahko vključujejo poročanje o zadevi 
ustreznemu pristojnemu nacionalnemu 
organu;
(ea) pri njej ne obstaja navzkrižje 
interesov s pristojnimi organi.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe skupaj z novim predlogom spremembe X (ki uvaja člen 5 (1b) (novo)) 
nadomešča predlog spremembe 28 osnutka poročila z namenom pojasniti, da javni pravni 
subjekti lahko delujejo kot nadzorne organizacije, in z namenom določitve ustreznih meril o 
izpolnjevanju pogojev za javne in zasebne pravne subjekte.

Predlog spremembe 147
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi priznajo nadzorno 
organizacijo, ki vloži zahtevek za takšno 

1. Komisija na podlagi regulativnega 
postopka, določenega v členu 11(2a),
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priznanje, če izpolnjuje naslednje zahteve: prizna nadzorno organizacijo, ki vloži 
zahtevek za takšno priznanje, če izpolnjuje 
naslednje zahteve:

Or. en

Obrazložitev

Akreditacija nadzornih organov na ravni EU bo preprečila oblikovanje različnih standardov 
in izkrivljanja trga. Za verodostojnost nadzornih organov so potrebna jasna merila za 
akreditacijo ter minimalne zahteve glede dejavnosti teh organizacij.

Predlog spremembe 148
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) ima ustrezna strokovna znanja;

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se razlikuje med pristojnostjo (zasebne) nadzorne organizacije ter 
pristojnega organa, ki je odgovoren tako za nadzor nadzornih organizacij kot tudi sistema 
potrebne skrbnosti.

Predlog spremembe 149
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) ima ustrezna strokovna znanja;

Or. en
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Obrazložitev

Akreditacija nadzornih organov na ravni EU bo preprečila oblikovanje različnih standardov 
in izkrivljanja trga. Za verodostojnost nadzornih organov so potrebna jasna merila za 
akreditacijo ter minimalne zahteve glede dejavnosti teh organizacij.

Predlog spremembe 150
Samuli Pohjamo

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) ima ustrezna strokovna znanja;

Or. en

Obrazložitev

Nadzorna organizacija mora dokazati, da ima ustrezno strokovno znanje za nadzor sistema 
potrebne skrbnosti.

Predlog spremembe 151
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) ima ustrezna strokovna znanja;

Or. en
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Predlog spremembe 152
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) je finančno neodvisna od 
gospodarskih subjektov, ki jih certificira;

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se razlikuje med pristojnostjo (zasebne) nadzorne organizacije ter 
pristojnega organa, ki je odgovoren tako za nadzor nadzornih organizacij kot tudi sistema 
potrebne skrbnosti.

Predlog spremembe 153
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) je pravno in finančno neodvisna od 
gospodarskih subjektov, ki jih certificira;

Or. en

Obrazložitev

Akreditacija nadzornih organov na ravni EU bo preprečila oblikovanje različnih standardov 
in izkrivljanja trga. Za verodostojnost nadzornih organov so potrebna jasna merila za 
akreditacijo ter minimalne zahteve glede dejavnosti teh organizacij.
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Predlog spremembe 154
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) sprejema ustrezne disciplinske ukrepe 
proti vsem gospodarskim subjektom, ki se 
ne ravnajo v skladu s sistemi potrebne 
skrbnosti nadzorne organizacije.

(e) sprejema ustrezne disciplinske ukrepe 
proti vsem gospodarskim subjektom, ki se 
ne ravnajo v skladu s sistemi potrebne 
skrbnosti nadzorne organizacije. Ti ukrepi 
med glavnimi sankcijami predvidevajo 
poročanje o zadevi ustreznemu 
nacionalnemu organu za pregon ter 
odboru, ki ga določa člen 11.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se razlikuje med pristojnostjo (zasebne) nadzorne organizacije ter 
pristojnega organa, ki je odgovoren tako za nadzor nadzornih organizacij kot tudi sistema 
potrebne skrbnosti.

Predlog spremembe 155
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) sprejema ustrezne disciplinske ukrepe 
proti vsem gospodarskim subjektom, ki se 
ne ravnajo v skladu s sistemi potrebne 
skrbnosti nadzorne organizacije.

(e) sprejema ustrezne disciplinske ukrepe 
proti vsem gospodarskim subjektom, ki se 
ne ravnajo v skladu s sistemi potrebne 
skrbnosti nadzorne organizacije;
disciplinski ukrepi vključujejo poročanje 
o zadevi ustreznemu nacionalnemu 
pristojnemu organu.

Or. en

Obrazložitev

Akreditacija nadzornih organov na ravni EU bo preprečila oblikovanje različnih standardov 
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in izkrivljanja trga. Za verodostojnost nadzornih organov so potrebna jasna merila za 
akreditacijo ter minimalne zahteve glede dejavnosti teh organizacij.

Predlog spremembe 156
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) sprejema ustrezne disciplinske ukrepe 
proti vsem gospodarskim subjektom, ki se 
ne ravnajo v skladu s sistemi potrebne 
skrbnosti nadzorne organizacije. 

(e) sprejema ustrezne disciplinske ukrepe 
proti vsem gospodarskim subjektom, ki se 
ne ravnajo v skladu s sistemi potrebne 
skrbnosti nadzorne organizacije. Možnosti 
vključujejo tudi odvzem certifikata in 
izključitev s trga.

Or. nl

Predlog spremembe 157
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) ima pravila, ki določajo naslednje:
(i) njeni člani ali gospodarski subjekti, ki 
jih certificira nadzorna organizacija, 
morajo uporabljati njene sisteme potrebne 
skrbnosti;
(ii) preverjanje nadzorne organizacije s 
strani njenih članov ali gospodarskih 
subjektov s pomočjo njenega sistema.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se razlikuje med pristojnostjo (zasebne) nadzorne organizacije ter 
pristojnega organa, ki je odgovoren tako za nadzor nadzornih organizacij kot tudi sistema 
potrebne skrbnosti.
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Predlog spremembe 158
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) ima pravila, ki določajo naslednje:
(i) njeni člani ali gospodarski subjekti, ki 
jih certificira nadzorna organizacija, 
morajo uporabljati njene sisteme potrebne 
skrbnosti;
(ii) preverjanje nadzorne organizacije s 
strani njenih članov ali gospodarskih 
subjektov s pomočjo njenega sistema.

Or. en

Obrazložitev

Akreditacija nadzornih organov na ravni EU bo preprečila oblikovanje različnih standardov 
in izkrivljanja trga. Za verodostojnost nadzornih organov so potrebna jasna merila za 
akreditacijo ter minimalne zahteve glede dejavnosti teh organizacij. 

Predlog spremembe 159
Caroline Lucas

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Zasebni pravni subjekt, ki zaprosi za 
priznanje iz odstavka (1), mora 
izpolnjevati naslednje zahteve: 
a) je oseba zasebnega prava;
(b) je pravna oseba;
(c) ima ustrezno strokovno znanje;
(d) je finančno neodvisen od gospodarskih 
subjektov, ki jih certificira; 
(e) v svojem statutu gospodarske subjekte, 
ki jih certificira, zavezuje k uporabi  
njegovih sistemov potrebne skrbnosti; 
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(f) vzpostavljen ima nadzorni mehanizem, 
s katerim zagotavlja, da gospodarski 
subjekti, ki jih je certificiral za uporabo 
sistemov potrebne skrbnosti, te sisteme 
uporabljajo; 
(g) sprejema ustrezne disciplinske ukrepe 
proti vsem certificiranim gospodarskim 
subjektom, ki ne ravnajo v skladu z 
njegovimi sistemi potrebne skrbnosti;  
disciplinski ukrepi lahko vključujejo 
poročanje o zadevi ustreznemu 
pristojnemu nacionalnemu organu. 

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z novim predlogom spremembe X (ki spreminja člen 5(1)), nadomešča predlog 
spremembe 28 osnutka poročila, z namenom pojasniti, da javni pravni subjekti lahko delujejo 
kot nadzorne organizacije, in z namenom določitve ustreznih meril o izpolnjevanju pogojev za 
javne in zasebne pravne subjekte.

Predlog spremembe 160
Riitta Myller, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) dokumentacijo, s katero dokazuje 
ustrezna strokovna znanja;

Or. en

Predlog spremembe 161
Samuli Pohjamo

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) dokumentacijo, s katero dokazuje 
ustrezna strokovna znanja;
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Or. en

Obrazložitev

Nadzorna organizacija mora dokazati, da ima ustrezna strokovna znanja za nadzor sistema 
potrebne skrbnosti.

Predlog spremembe 162
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) dokumentacijo, s katero dokazuje 
svojo zmožnost, da sprejme sistem, ki je v 
skladu z merili, določenimi v členih 4 in 
5(1);

Or. en

Predlog spremembe 163
Riitta Myller, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka (c) a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) dokumentacijo, s katero dokazuje 
svojo zmožnost, da sprejme sistem, ki je v 
skladu z merili, določenimi v členih 4 in 5.

Or. en
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Predlog spremembe 164
Caroline Lucas

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organi odločijo o odobritvi 
priznanja nadzorne organizacije v treh 
mesecih, potem ko nadzorna organizacija 
vloži zahtevek.

3. Odločitev o odobritvi priznanja nadzorne 
organizacije se sprejme v treh mesecih, 
potem ko nadzorna organizacija vloži 
zahtevek.
Odločitev o odobritvi priznanja nadzorne 
organizacije pošlje Komisija ustreznemu 
organu v državi članici, ki je pristojen za 
določeno organizacijo, skupaj s kopijo 
zahtevka v roku 15 dni od sprejetja 
odločitve.

V rednih časovnih presledkih izvajajo 
preglede, s katerimi ugotavljajo, ali 
organizacije izpolnjujejo obveznosti iz 
odstavka 1.

Pristojni organi države članice v rednih 
časovnih presledkih ali na podlagi 
utemeljenih pomislekov tretje strani 
izvajajo preglede, vključno s pregledi na 
terenu, s katerimi ugotavljajo, ali 
organizacije izpolnjujejo obveznosti iz 
odstavka 1.
Če pristojni organi po teh pregledih 
ugotovijo, da nadzorne organizacije ne 
izpolnjujejo obveznosti iz odstavka 1, o 
tem takoj obvestijo Komisijo in ji 
predložijo tudi vsa ustrezna dokazila v 
zvezi s tem.

Or. en

Predlog spremembe 165
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organi odločijo o odobritvi 
priznanja nadzorne organizacije v treh 
mesecih, potem ko nadzorna organizacija 
vloži zahtevek. 

3. V skladu s postopkom iz člena 11(2) 
Komisija odloči, ali bo priporočila
priznanje nadzorne organizacije, v roku 
treh mesecev od prejetja obvestila 
pristojnega organa države članice, da 
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priporoča priznanje organizacije.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se razlikuje med pristojnostjo (zasebne) nadzorne organizacije ter 
pristojnega organa, ki je odgovoren tako za nadzor nadzornih organizacij kot tudi sistema 
potrebne skrbnosti.

Predlog spremembe 166
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V rednih časovnih presledkih izvajajo 
preglede, s katerimi ugotavljajo, ali 
organizacije izpolnjujejo obveznosti iz 
odstavka 1.

Inšpektorji EU in pristojni organi države 
članice v rednih časovnih presledkih ali na 
podlagi utemeljenih pomislekov tretje 
strani izvajajo preglede, vključno s 
pregledi na terenu, s katerimi ugotavljajo, 
ali nadzorne organizacije izpolnjujejo 
obveznosti iz odstavka 1. Vsa poročila o 
pregledih so na voljo javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Inšpektorji EU bodo pristojnim organom držav članic pomagali zagotoviti natančno in 
usklajeno izvrševanje uredbe.

Predlog spremembe 167
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organ prekliče priznanje 
nadzorne organizacije, če se ugotovi, da 

4. V skladu s postopkom iz člena 11(2) 
Komisija odloči, ali bo preklicala
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zahteve iz odstavka 1 niso več izpolnjene. priznanje nadzorne organizacije, če se 
ugotovi, da zahteve iz odstavka 1 niso več 
izpolnjene.

Or. en

Predlog spremembe 168
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pristojni organi v dveh mesecih uradno 
obvestijo Komisijo o vsaki odločitvi o 
odobritvi, zavrnitvi ali preklicu priznanja 
nadzorne organizacije.

5. Pristojni organi v dveh mesecih uradno 
obvestijo Komisijo o vsaki odločitvi o 
priporočilu za odobrite, zavrnitev ali 
preklic priznanja nadzorne organizacije.

Or. en

Predlog spremembe 169
Riitta Myller

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pristojni organi v dveh mesecih uradno 
obvestijo Komisijo o vsaki odločitvi o 
odobritvi, zavrnitvi ali preklicu priznanja 
nadzorne organizacije.

5. Pristojni organi v dveh mesecih uradno 
obvestijo Komisijo o vsaki odločitvi o 
priporočilu za odobrite, zavrnitev ali 
preklic priznanja nadzorne organizacije.

Or. en
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Predlog spremembe 170
Riitta Myller

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Postopek obvladovanja tveganja
1. Države članice zagotovijo, da se 
postopki obvladovanja tveganja izvajajo 
na neodvisen, objektiven in pregleden 
način.
2. Za lažje določanje ravni tveganja 
Komisija v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 11(2): 
(a) vzpostavi in upravlja eno ali več javnih 
podatkovnih baz, v katerih so shranjena 
imena gozdarskih podjetij in gospodarskih 
subjektov, ki so že bili obsojeni zaradi 
nezakonitih dejanj, podatki o naravi 
kršitve ter država in območje, kjer je do
kršitve prišlo;
(b) izdela seznam obstoječih virov 
informacij, ki jih lahko gospodarski 
subjekti uporabljajo za ocenjevanje ravni 
tveganja;
(c) izdela navodila za uporabo orodij za 
obvladovanje tveganja; zagotovi seznam 
najbolj razširjenih in pogostih
nepravilnosti in vrst kršitev.
3. Gospodarski subjekti sprejmejo na 
podlagi ocene tveganja pri okoliščinah, ki 
predstavljajo višjo stopnjo tveganja, 
dodatne ukrepe. Dodatni ukrepi lahko 
med drugim vključujejo:
(a) predhodno obveščanje nadzornih 
organov o datumu in podrobnostih 
nakupa;
(b) zahtevo po dokazilih o ustreznem 
sistemu upravljanja, v skladu s katerim je 
nakup dogovorjen;
(c) zahtevo po dodatnih dokumentih, 
podatkih ali informacijah.
4. Komisija pregleda in, če je potrebno, 
dopolni seznam iz pododstavka 1 odstavka 
4  v skladu z regulativnim postopkom s 

Adlib Express Watermark



PE418.388v01-00 80/103 AM\764461SL.doc

SL

pregledom iz člena 11(2).

Or. en

Predlog spremembe 171
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 7 – naslov in odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadzorni ukrepi Nadzorni in kontrolni ukrepi
1. Pristojni organi izvajajo preglede za 
preverjanje, ali gospodarski subjekti 
spoštujejo obveznosti iz člena 3(1) in (2) 
ter člena 4(1).

1. Pristojni organi izvajajo kontrole za 
preverjanje, ali gospodarski subjekti 
spoštujejo obveznosti iz člena 3(1) in (2) 
ter člena 4.

Or. en

Obrazložitev

Države članice potrebujejo jasna merila za preglede sistemov nadzora na ravni EU, da se 
zagotovijo enaki pogoji po celotni EU. Pregledi se izvajajo zlasti tam, kjer imajo pristojni 
organi informacije, ki zbujajo dvom o učinkovitem delovanju sistema nadzora.

Predlog spremembe 172
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi izvajajo preglede za 
preverjanje, ali gospodarski subjekti 
spoštujejo obveznosti iz člena 3(1) in (2) 
ter člena 4(1).

1. Pristojni organi izvajajo preglede, 
vključno s carinskimi pregledi,  za 
preverjanje, ali gospodarski subjekti 
spoštujejo obveznosti iz člena 3(1) in (2) 
ter člena 4(1).

Or. pl
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Obrazložitev

Poudariti je treba čezmejno naravo problema. Že zdaj je mogoče začeti z ukrepi, ki bi 
zagotovili, da nezakonito posekanega lesa ne bo mogoče dati na notranji trg Unije.

Predlog spremembe 173
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Kontrole se izvajajo v skladu z letnim 
načrtom in/ali na podlagi utemeljenih 
pomislekov, ki jih izrazijo tretje strani. 

Or. en

Obrazložitev

Države članice potrebujejo jasna merila za preglede sistemov nadzora na ravni EU, da se 
zagotovijo enaki pogoji po celotni EU. Pregledi se izvajajo zlasti tam, kjer imajo pristojni 
organi informacije, ki zbujajo dvom o učinkovitem delovanju sistema nadzora.

Predlog spremembe 174
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Kontrole lahko med drugim 
vključujejo:
(a) pregled tehničnih in upravljavskih 
sistemov ter postopkov potrebne skrbnosti 
in ocene tveganja, ki jih uporabljajo 
gospodarski subjekti; 
(b) pregled dokumentacije in evidenc, ki 
dokazujejo ustrezno delovanje sistemov in 
postopkov; 
(c) naključne preglede, vključno s 
pregledi na terenu. 
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Or. en

Obrazložitev

Države članice potrebujejo jasna merila za preglede sistemov nadzora na ravni EU, da se 
zagotovijo enaki pogoji po celotni EU. Pregledi se izvajajo zlasti tam, kjer imajo pristojni 
organi informacije, ki zbujajo dvom o učinkovitem delovanju sistema nadzora.

Predlog spremembe 175
Riitta Myller

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Gospodarski subjekti nudijo vso 
potrebno pomoč za olajšanje izvajanja 
pregledov iz odstavka 1.

2. Gospodarski subjekti morajo 
pristojnemu organu zagotoviti vso 
potrebno pomoč za izvajanje njegovih 
nalog, zlasti kar zadeva dostop do objektov 
ter dokumentacije ali evidenc.

Or. en

Predlog spremembe 176
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Gospodarski subjekti nudijo vso 
potrebno pomoč za olajšanje izvajanja 
pregledov iz odstavka 1.

2. Gospodarski subjekti nudijo vso 
potrebno pomoč za olajšanje izvajanja 
kontrol iz odstavka 1.

Or. en
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Predlog spremembe 177
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Po pregledih iz odstavka 1 lahko 
pristojni organi od gospodarskega subjekta 
zahtevajo, da izvede ustrezne korektivne 
ukrepe.

3. Po kontrolah iz odstavka 1 lahko 
pristojni organi sprejmejo takojšnje
korektivne ukrepe.

Ukrepi lahko med drugim vključujejo:
(a) takojšnje prenehanje poslovne 
dejavnosti;
(b) zaseg lesa in lesnih proizvodov;

Or. en

Obrazložitev

Države članice potrebujejo jasna merila za preglede sistemov nadzora na ravni EU, da se 
zagotovijo enaki pogoji po celotni EU. Pregledi se izvajajo zlasti tam, kjer imajo pristojni 
organi informacije, ki zbujajo dvom o učinkovitem delovanju sistema nadzora.

Predlog spremembe 178
Caroline Lucas

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Po pregledih iz odstavka 1 lahko 
pristojni organi od gospodarskega subjekta 
zahtevajo, da izvede ustrezne korektivne 
ukrepe.

3. Po kontrolah iz odstavka 1 lahko 
pristojni organi sprejmejo korektivne 
ukrepe. Če so bili taki ukrepi zahtevani, 
vendar jih gospodarski subjekt ne izpolni 
v določenem roku, lahko pristojni organ 
izreče kazen v skladu s členom 13.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe skupaj z novim predlogom spremembe X člena 7 – odst. 4 (novo) 
nadomešča predlog spremembe 40 osnutka poročila (ki ga poročevalka umika).  Namen je 
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pojasniti, da korektivni ukrepi pomenijo, da je treba izboljšati sisteme in postopke potrebne 
skrbnosti, medtem ko se takojšnji ukrepi nanašajo na takojšnje izvajanje izvršilnih ukrepov 
proti domnevnim kršitvam obveznosti iz člena 3 (kot je spremenjen).

Predlog spremembe 179
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Po pregledih iz odstavka 1 lahko 
pristojni organi od gospodarskega subjekta 
zahtevajo, da izvede ustrezne korektivne 
ukrepe. 

3. Po pregledih iz odstavka 1 lahko 
pristojni organi od gospodarskega subjekta 
zahtevajo, da izvede sorazmerne
korektivne ukrepe. 

Or. fr

Predlog spremembe 180
Riitta Myller

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Po pregledih iz odstavka 1 lahko 
pristojni organi od gospodarskega subjekta 
zahtevajo, da izvede ustrezne korektivne 
ukrepe.

(Ne zadeva slovenske različice, op.p.)

Or. en

Predlog spremembe 181
Riitta Myller

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pregledi se izvedejo v vsakem primeru, 
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ko: 
(a) pristojni organ države članice 
utemeljeno dvomi, da gospodarski subjekt 
izpolnjuje obveznosti iz te uredbe glede 
dajanja lesa in lesnih izdelkov na trg  ali 
(b) pristojni organ države članice 
poseduje informacije, ki zbujajo dvom o 
tem, ali gospodarski subjekt izpolnjuje 
obveznosti glede sistema potrebne 
skrbnosti, kot ga določa ta uredba.

Or. en

Predlog spremembe 182
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Ko obstaja sum, da je prišlo do resnih 
kršitev, sprožijo države članice celovito 
preiskavo in uporabijo takojšnje izvršilne 
ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 183
Caroline Lucas

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če se po opravljenih kontrolah iz 
člena 1 domneva, da je gospodarski 
subjekt zavestno kršil obveznost(i) iz člena 
3, lahko pristojni organ v skladu z 
nacionalno zakonodajo sprejme takojšnje 
ukrepe, ki lahko med drugim vključujejo:
(a) takojšnje prenehanje poslovne 
dejavnosti in  
(b) zaseg lesa in lesnih proizvodov.
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Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe skupaj z novim predlogom spremembe X člena 7 – odst. 4 (novo) 
nadomešča predlog spremembe 40 osnutka poročila (ki ga poročevalka umika).  Namen je 
pojasniti, da korektivni ukrepi pomenijo, da je treba izboljšati sisteme in postopke potrebne 
skrbnosti, medtem ko se takojšnji ukrepi nanašajo na takojšnje izvajanje izvršilnih ukrepov 
proti domnevnim kršitvam obveznosti iz člena 3 (kot je spremenjen).

Predlog spremembe 184
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pregledi se izvedejo v vsakem primeru, 
ko: 
(a) pristojni organ države članice 
utemeljeno dvomi, da gospodarski subjekt 
izpolnjuje obveznosti iz te uredbe glede 
dajanja lesa in lesnih izdelkov na trg  ali 
(b) pristojni organ države članice 
poseduje informacije, ki zbujajo dvom o 
tem, ali gospodarski subjekt izpolnjuje 
obveznosti glede sistema potrebne 
skrbnosti, kot ga določa ta uredba.

Or. en

Obrazložitev

Države članice potrebujejo jasna merila za preglede sistemov nadzora na ravni EU, da se 
zagotovijo enaki pogoji po celotni EU. Pregledi se izvajajo zlasti tam, kjer imajo pristojni 
organi informacije, ki zbujajo dvom o učinkovitem delovanju sistema nadzora.
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Predlog spremembe 185
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pregledi se izvedejo v vsakem primeru, 
ko: 
(a) pristojni organ države članice 
utemeljeno dvomi, da gospodarski subjekt 
izpolnjuje obveznosti iz te uredbe glede 
dajanja lesa in lesnih izdelkov na trg  ali 
(b) pristojni organ države članice 
poseduje informacije, ki zbujajo dvom o 
tem, ali gospodarski subjekt izpolnjuje 
obveznosti glede sistema potrebne 
skrbnosti, kot ga določa ta uredba.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovile enotni sistem kontrol, potrebujejo države članice jasna merila za izvajanje 
nadzora in kontrol gospodarskih subjektov in nadzornih organizacij.

Predlog spremembe 186
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Takojšnji izvršilni ukrepi
1. Kadar je fizična oseba osumljena 
kršitve ali je zalotena med samo kršitvijo 
ali kadar se sumi, da je pravna oseba 
odgovorna za  kršitev, države članice 
sprožijo celovito preiskavo kršitve ter v 
skladu s svojo nacionalno zakonodajo in 
glede na težo kršitve uvedejo takojšne 
izvršilne ukrepe, med katerimi so zlasti:
(a) takojšnje prenehanje poslovne 
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dejavnosti;
(b) preusmeritev tovora v odpremno 
pristanišče ali začasna imobilizacija ali 
preusmeritev prevoznega sredstva na 
drugo lokacijo za pregled; 
(c) začasna imobilizacija ali zaplemba 
prevoznega ali dostavnega sredstva ali 
strojev, uporabljenih v zadevni operaciji;
(d) zaseg lesa in lesnih proizvodov;
e) začasna prepoved trženja lesa in lesnih 
proizvodov.
2. Izvršilni ukrepi morajo biti take narave, 
da preprečijo nadaljevanje zadevne kršitve 
in omogočijo pristojnim organom, da 
končajo preiskavo.

Or. en

Obrazložitev

Spremenjeno besedilo sledi besedilu v uredbi o nezakonitem ribolovu ES 1005/2008. 

Predlog spremembe 187
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Uvozna podjetja, ki omogočajo dostopnost  
lesa na trgu, morajo v svoje letno poročilo 
vključiti tudi vplive na okolje in socialne 
posledice njihovega (mednarodnega) 
poslovanja ter pridobivanja in prevoza 
lesa.
To se nanaša zlasti na vplive na okolje in 
socialne posledice na območju, kjer se les 
pridobiva, ter v državi proizvajalki lesa.

Or. nl
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Obrazložitev

Preglednost in možnost izvajanja pregledov.

Predlog spremembe 188
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Povzetek vseh evidenc iz odstavka 1 je 
na voljo javnosti v skladu z Direktivo 
2003/4/ES.

2. Povzetek vseh evidenc iz odstavka 1 je 
na voljo javnosti na internetu v skladu z 
Direktivo 2003/4/ES.

Or. pl

Obrazložitev

Predlog spremembe natančneje določa, na kakšen način morajo biti informacije dostopne 
javnosti. 

Predlog spremembe 189
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija objavi seznam pristojnih 
organov.

2. Komisija objavi na internetu seznam 
pristojnih organov. Seznam se redno 
posodablja.

Or. pl

Obrazložitev

Predlog spremembe natančneje določa, na kakšen način morajo biti informacije dostopne 
javnosti.
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Predlog spremembe 190
Samuli Pohjamo

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 a
Svetovalna skupina

1. Ustanovi se svetovalna skupina, ki jo 
sestavljajo predstavniki zainteresiranih 
skupin, med drugim tudi predstavniki 
lesne industrije, lastnikov gozdov, 
nevladnih organizacij in skupin 
potrošnikov, predseduje pa ji predstavnik 
Komisije.
2. Predstavniki držav članic lahko 
sodelujejo na sestankih bodisi na lastno 
pobudo bodisi na povabilo svetovalne 
skupine.
3. Svetovalna skupina sprejme svoj 
poslovnik, ki je javno objavljen na spletni
strani Komisije.
4. Komisija zagotovi svetovalni skupini 
potrebno tehnično in logistično podporo 
ter administrativno pomoč za njene 
sestanke.
5. Svetovalna skupina prouči vsako 
vprašanje glede izvajanja te uredbe, ki ga 
lahko izpostavi predsednik na lastno 
pobudo ali na zahtevo članov svetovalne 
skupine ali odbora, in objavi mnenje o 
njem.
6. Komisija posreduje mnenja svetovalne 
skupine odboru. 

Or. en

Obrazložitev

Za učinkovito izvajanje uredbe in za zagotavljanje dobre komunikacije med zainteresiranimi 
skupinami, je treba ustanoviti svetovalno skupino, ki se lahko posvetuje z odborom za 
trgovanje z lesom.
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Predlog spremembe 191
Riitta Myller, Anders Wijkman

Predlog uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko spremeni seznam lesa in 
lesnih proizvodov iz Priloge ob 
upoštevanju tehničnih značilnosti, 
končnih uporabnikov in postopkov 
proizvodnje. 

črtano

Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 11(2).

Or. en

Predlog spremembe 192
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12a
Kazniva dejanja

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo nalaganje sankcij 
vsaj za naslednje kršitve te uredbe:
(a) gospodarski subjekt ne vzpostavi 
sistema potrebne skrbnosti;
(b) gospodarski subjekt ne vzpostavi in/ali 
uporablja sistema potrebne skrbnosti, ki 
bi ustrezal vsem zahtevam iz te uredbe, 
zlasti pa iz člena 4;
(c) gospodarski subjekt daje na trg les ali 
lesne proizvode, za katere ve, ali pa ne 
izvaja potrebne skrbnosti za odpravo 
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tveganja, da je bil les pridobljen, prodan 
ali predelan v nasprotju z zakoni države 
izvora.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti morajo biti kršitve, ki se sankcionirajo, navedene v besedilu uredbe.  
Te kršitve predstavljajo zadostno spodbudo za gospodarske subjekte, da uvedejo potrebne 
ukrepe, s katerimi  zagotovijo, da se v EU trguje le z zakonitim lesom in lesnimi proizvodi.

Predlog spremembe 193
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Predlog uredbe
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila glede 
kazni, ki se uporabljajo pri kršitvi določb te 
uredbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe, 
da bi zagotovile izvrševanje teh kazni. 
Kazni bi morale biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Države članice 
uradno obvestijo Komisijo o teh določbah 
do 31. decembra 20XX in jo nemudoma 
uradno obvestijo o vseh morebitnih 
naknadnih spremembah, ki vplivajo na te 
določbe.

Države članice določijo pravila glede 
kazni, ki se uporabljajo pri kršitvi določb te 
uredbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe, 
da bi zagotovile izvrševanje teh kazni. 
Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne 
in odvračilne, kar lahko med drugim 
vključuje:

(i) denarne kazni, ki odražajo:
- resnost okoljske škode,
- vrednost lesnih proizvodov,
- davčne izgube in gospodarsko škodo, ki 
jo je povzročila kršitev; 
(ii) zaseg lesa in lesnih proizvodov;
(ii) začasno prepoved trženja lesa in 
lesnih proizvodov;
(iv) države članice lahko poleg ali 
namesto naštetega uporabljajo tudi 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne 
kazenske sankcije.
Denarne kazni predstavljajo vsaj 
petkratno vrednost lesnih proizvodov, 
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pridobljenih s hudo kršitvijo. V primeru 
ponavljajočih se hudih kršitev v obdobju 
petih let, se denarna kazen postopno 
zvišuje do višine najmanj desetkratne 
vrednosti lesnih proizvodov, pridobljenih s 
hudo kršitvijo.
Brez poseganja v druge določbe 
zakonodaje Skupnosti v zvezi z javnimi 
sredstvi države članice ne odobrijo 
državne pomoči v okviru nacionalnih 
sistemov pomoči ali skladov Skupnosti 
gospodarskim subjektom, ki so bili 
obsojeni zaradi hude kršitve te uredbe, 
dokler se ne uvedejo popravni ukrepi ter 
naložijo učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne kazni.

Or. en

Obrazložitev

Okvir minimalnih sankcij in kazni na ravni EU bo preprečil izkrivljanje konkurence ali 
koncentracijo trga lesa v državah z najnižjimi kaznimi. Podoben pravni okvir na ravni EU je 
vzpostavila že uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za 
preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od 
njega ter za njegovo odpravljanje.

Predlog spremembe 194
Riitta Myller, Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila glede 
kazni, ki se uporabljajo pri kršitvi določb te 
uredbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe, 
da bi zagotovile izvrševanje teh kazni. 
Kazni bi morale biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Države članice 
uradno obvestijo Komisijo o teh določbah 
do 31. decembra 20XX in jo nemudoma 
uradno obvestijo o vseh morebitnih 
naknadnih spremembah, ki vplivajo na te 
določbe. 

Države članice določijo pravila glede 
kazni, ki se uporabljajo pri kršitvah v 
smislu člena 1 in sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, da bi zagotovile izvrševanje teh 
kazni. Predvidene kazni morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne in 
lahko med drugim vključujejo kazenske 
ali upravne sankcije, kot je na primer 
začasna prepoved trženja lesa in lesnih 
proizvodov. 
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Kazni morajo biti sorazmerne in določene 
ob upoštevanju davčnih izgub in 
gospodarske škode, ki jo je povzročila 
kršitev v skladu s členom 1, in znašajo 
najmanj X-kratno vrednost lesa ali lesnih 
proizvodov, pridobljenih s kršitvijo.
Brez poseganja v druge določbe 
zakonodaje Skupnosti v zvezi z javnimi 
sredstvi države članice ne odobrijo 
državne pomoči v okviru nacionalnih 
sistemov pomoči ali skladov Skupnosti 
gospodarskim subjektom, ki so bili 
obsojeni zaradi hude kršitve v skladu s 
členom 1.

Države članice uradno obvestijo Komisijo 
o teh določbah do 31. decembra 20XX in 
jo nemudoma uradno obvestijo o vseh 
morebitnih naknadnih spremembah, ki 
vplivajo na te določbe.

Države članice uradno obvestijo Komisijo 
o teh določbah do 31. decembra 20XX in 
jo nemudoma uradno obvestijo o vseh 
morebitnih naknadnih spremembah, ki 
vplivajo na te določbe.

Or. en

Obrazložitev

Spremenjeno besedilo sledi besedilu v uredbi o nezakonitem ribolovu ES 1005/2008. 

Predlog spremembe 195
Caroline Lucas

Predlog uredbe
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila glede 
kazni, ki se uporabljajo pri kršitvi določb 
te uredbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe, 
da bi zagotovile izvrševanje teh kazni. 
Kazni bi morale biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Države članice 
uradno obvestijo Komisijo o teh določbah 
do 31. decembra 20XX in jo nemudoma 
uradno obvestijo o vseh morebitnih 
naknadnih spremembah, ki vplivajo na te 
določbe.

Države članice določijo pravila glede 
sankcij, ki se uporabljajo pri kršitvi določb 
te uredbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe, 
da bi zagotovile izvrševanje teh kazni. 
Sankcije lahko vključujejo upravne ali 
kazenske sankcije in morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne, kar 
lahko vključuje med drugim:

(i) denarne kazni, ki  odražajo resnost 
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okoljske škode;
(ii) zaseg lesa in lesnih proizvodov;
(ii) začasno prepoved trženja lesa in 
lesnih proizvodov.

Države članice uradno obvestijo Komisijo 
o teh določbah do 31. decembra 20XX in 
jo nemudoma uradno obvestijo o vseh 
morebitnih naknadnih spremembah, ki 
vplivajo na te določbe.

Države članice uradno obvestijo Komisijo 
o teh določbah do 31. decembra 20XX in 
jo nemudoma uradno obvestijo o vseh 
morebitnih naknadnih spremembah, ki 
vplivajo na te določbe.

Or. en

Obrazložitev

Uredba bi morala predvideti tudi možnost uporabe kazenskih sankcij. Pojasnjuje in 
nadomešča predlog spremembe 46, ki ga je vložila poročevalka. Določitev kazni na ravni 
držav članic bi lahko povzročila nedoslednosti po EU pri izvajanju kazenskih postopkov iz 
uredbe. To bi lahko povzročilo izkrivljanje konkurence ali koncentracijo trga lesa v državah z 
najnižjimi kaznimi.

Predlog spremembe 196
Péter Olajos

Predlog uredbe
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila glede 
kazni, ki se uporabljajo pri kršitvi določb te 
uredbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe, 
da bi zagotovile izvrševanje teh kazni. 
Kazni bi morale biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Države članice 
uradno obvestijo Komisijo o teh določbah 
do 31. decembra 20XX in jo nemudoma 
uradno obvestijo o vseh morebitnih 
naknadnih spremembah, ki vplivajo na te 
določbe.

Države članice določijo pravila glede 
kazni, ki se uporabljajo pri kršitvi določb te 
uredbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe, 
da bi zagotovile izvrševanje teh kazni. 
Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne 
in odvračilne. Države članice uradno 
obvestijo Komisijo o teh določbah do 31. 
decembra 20XX in jo nemudoma uradno 
obvestijo o vseh morebitnih naknadnih 
spremembah, ki vplivajo na te določbe. Za 
dejavnosti nezakonitega pridobivanja 
znotraj držav članic morajo biti kazni vsaj 
enake.

Or. en
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Obrazložitev

Dejavnosti nezakonitega pridobivanja so prav tako resne kot trgovanje, zato je zanje treba 
uporabljati enake kazni.

Predlog spremembe 197
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo nalaganje sankcij 
vsaj za naslednje kršitve te uredbe:
(a) gospodarski subjekt ne vzpostavi 
sistema potrebne skrbnosti;
(b) gospodarski subjekt ne vzpostavi in/ali 
uporablja sistema potrebne skrbnosti, ki 
bi ustrezal vsem zahtevam iz te uredbe, 
zlasti pa iz člena 4;
(c) gospodarski subjekt daje na trg les ali 
lesne proizvode, za katere ve, ali pa ne 
izvaja potrebne skrbnosti za odpravo 
tveganja, da je bil les pridobljen, prodan 
ali predelan v nasprotju z zakoni države 
izvora.
2. Države članice naložijo najvišjo kazen v 
višini najmanj petkratne vrednosti lesnih 
proizvodov, pridobljenih z resno kršitvijo.
V primeru ponavljajočih se resnih kršitev 
v obdobju petih let, države članice naložijo 
najvišjo kazen v višini  najmanj 
osemkratne vrednosti lesnih proizvodov, 
pridobljenih z resno kršitvijo.
Pri nalaganju sankcij države članice 
upoštevajo tudi vrednost škode, nastale na 
lesnih virih in zadevnem gozdnem okolju.
3. Države članice lahko poleg ali namesto 
naštetega uporabljajo tudi učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne kazenske 
sankcije.
4. Države članice lahko v skladu z 
nacionalnim pravom odredijo zaplembo 
lesa ali lesnih proizvodov, ki so bili dani v 
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promet v nasprotju s to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Jasna določitev kršitev in kazni predstavlja pravno odvračilno sredstvo, ki gospodarske 
subjekte spodbudi k uporabi sistemov, ki zagotavljajo izključitev nezakonitega lesa in lesnih 
proizvodov iz dobavne verige EU. Za gospodarske subjekte pomeni tudi večjo pravno jasnost. 
Ta pristop je podoben tistemu, ki se že uporablja v okviru uredbe o nezakonitem, 
neprijavljenem in nereguliranem ribolovu.

Predlog spremembe 198
Riitta Myller, Anders Wijkman

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pri pripravi poročila iz odstavka (2) 
Komisija upošteva napredek v zvezi s 
sklepanjem in izvajanjem prostovoljnih 
partnerskih sporazumov znotraj 
partnerskega sporazuma o izvrševanju 
zakonodaje, upravljanju in trgovanju na 
področju gozdov (FLEGT), sklenjenih v 
skladu z uredbo št. 2173/2005. Komisija 
prouči, ali je potreben pregled te uredbe v 
luči izkušenj iz delovanja prostovoljnih 
partnerskih sporazumov FLEGT in 
njihove učinkovitosti pri reševanju 
problema nezakonitega lesa.

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba mora zagotoviti jasno opredelitev skladnosti z izvedbenimi določbami. Čeprav so 
prostovoljni partnerski sporazumi pomembno orodje za reševanje vprašanj nezakonite sečnje 
in z njo povezanih problemov, mora ta uredba upoštevati, da Evropska komisija doslej ni 
oblikovala ukrepov za primer neskladnosti z uredbo Sveta o vzpostavitvi sheme izdajanja 
dovoljenj.
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Predlog spremembe 199
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pri pripravi poročila iz odstavka (2) 
Komisija upošteva napredek v zvezi s 
sklepanjem in izvajanjem prostovoljnih 
partnerskih sporazumov znotraj 
partnerskega sporazuma o izvrševanju 
zakonodaje, upravljanju in trgovanju na 
področju gozdov (FLEGT), sklenjenih v 
skladu z uredbo št. 2173/2005. Komisija 
prouči, ali je potreben pregled te uredbe v 
luči izkušenj iz delovanja prostovoljnih 
partnerskih sporazumov FLEGT in 
njihove učinkovitosti pri reševanju 
problema nezakonitega lesa.

Or. en

Obrazložitev

Do sedaj ni bilo določb, ki bi urejale neskladnost sheme izdajanja dovoljenj FLEGT z 
obstoječo zakonodajo. Jasno je treba navesti, da je treba sprejeti vse potrebne ukrepe za 
zagotovitev skladnosti z izvedbenimi določbami uredbe.

Predlog spremembe 200
Caroline Lucas

Predlog uredbe
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a
Sprememba Direktive 2008/99/ES

1. Naslednja točka se doda členu 3 
direktive 2008/99/ES z učinkom od dneva 
začetka veljave te uredbe: 
„(ia) omogočanje dostopnosti nezakonito 
pridobljenega lesa ali lesnih proizvodov 
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na trgu.“
2. Naslednja alinea se doda Prilogi A
direktive 2008/99/ES z učinkom od dneva 
začetka veljave te uredbe:
„- Uredba Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne […] o določitvi obveznosti za 
gospodarske subjekte, ki dajejo v promet 
les in lesne proizvode“.

Or. en

Predlog spremembe 201
Lena Ek

Predlog uredbe
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a
Pregled

Komisija tri leta po začetku veljave te 
uredbe in nato vsakih pet let izvede 
pregled delovanja te uredbe v luči njenega 
cilja in namena ter poroča Evropskemu 
parlamentu o svojih sklepih in o predlogih 
za spremembe, ki jih pripravi na podlagi 
teh sklepov.
Pregled se osredotoči na:
podrobno in temeljito analizo raziskav in 
razvoja na področju trajnostnega 
gozdarstva;
vpliv te uredbe na skupni trg, s posebnim 
poudarkom na konkurenčnem položaju in 
zmožnosti novih akterjev, da se uveljavijo 
na trgu;
položaj malih in srednjih podjetij na trgu 
in kako ta uredba vpliva na njihovo 
dejavnost.

Or. sv

Obrazložitev

Če naj ta uredba ostane učinkovita in v skladu s trajnostnim gozdarstvom, jo je treba redno 
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ocenjevati in posodabljati.

Predlog spremembe 202
Caroline Lucas

Predlog uredbe
Člen 15 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporablja se od [...]1 Uporablja se od [...]1

1 Opomba za UL: dve leti po dnevu začetka 
veljavnosti te uredbe. 

1 Opomba za UL: eno leto po dnevu začetka 
veljavnosti te uredbe. 

Or. en

Obrazložitev

O konceptu urejanja zakonitosti in trajnosti lesa in lesnih proizvodov z zakonodajo se 
razpravlja že vrsto let in ta uredba je rezultat procesa, ki se je začel leta 2003. Velik del 
industrije že ima vzpostavljene sisteme, ki bi ustrezali zahtevam iz te uredbe, in ti 
predstavljajo snov in izkušnje, na katerih lahko gradijo ostali. Odlaganje začetka veljavnosti 
zakonodaje za nadaljnji dve leti ni v skladu z nujnostjo problematike podnebnih sprememb in 
izgube biotske raznovrstnosti, ki jih uredba izrecno pomaga reševati.

Predlog spremembe 203
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. celuloza in papir iz poglavij 47 in 48 
kombinirane nomenklature, razen 
proizvodov na osnovi bambusa ter 
proizvodov iz predelanih odpadkov in 
ostankov;  

2. celuloza in papir iz poglavij 47, 48 in 49
kombinirane nomenklature, razen 
proizvodov na osnovi bambusa ter 
proizvodov iz predelanih odpadkov in 
ostankov; 

Or. fr
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Obrazložitev

Ta uredba mora veljati za vse vrste lesa in lesnih proizvodov, ne glede na njihovo končno 
uporabo.

Predlog spremembe 204
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Priloga I – točka 12 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12a. drugi lesni proizvodi, ki so vključeni 
v kategorije KN 94 in 95, vključno z 
lesenimi igračami, športnimi pripomočki 
itd.

Or. fr

Obrazložitev

Ta uredba mora veljati za vse vrste lesa in lesnih proizvodov, ne glede na njihovo končno 
uporabo.

Predlog spremembe 205
Samuli Pohjamo

Predlog uredbe
Priloga I a (novo)
Organizacija označi tveganje za nezakonit les ali lesne proizvode v državi/regiji kot 
„visoko“ pri vseh dobaviteljih, za katere velja kateri koli kazalec iz preglednice 1.

Preglednica 1: Seznam kazalcev za „visoko“ tveganje na ravni države/regije

Kazalci (primeri iz zunanjih virov)

Za državo/regijo velja 
prepoved Varnostnega 
sveta OZN za izvoz lesa 

Od julija 2003 velja za Liberijo (resolucija Varnostnega sveta 
OZN št. 1521 (2003)) 

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions03.html
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Država/regija je znana 
kot država z nizko stopnjo 
izvrševanja gozdarske 
zakonodaje in visoko 
stopnjo korupcije

Pri opredeljevanju tega kazalca lahko organizacija uporablja 
svoje notranje raziskave in rezultate raziskav zunanjih vladnih 
ali nevladnih organizacij, ki dejavno spremljajo izvrševanje 
gozdarske zakonodaje ter s tem povezano korupcijo, kot so 
Svetovna banka 
(http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.asp)
, Chatham House iz Združenega kraljestva (www.illegal-
logging.info), Agencija za okoljske preiskave (EIA) (www.eia-
international.org ), organizacija Global Witness 
(www.globalwitness.org), organizacija Transparency 
International (www.transparency.org) itn.

Država sodi med države, 
za katero uradna 
statistika organizacije 
FAO kaže krčenje gozdne 
površine

FAO Global Forest Resources Assessment 2005 (Ocena virov 
za gozdove sveta, 2005 organizacije FAO)
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E14.pdf) 

Organizacija je od svojih 
strank ali drugih 
zunanjih strani prejela 
pripombe, podprte z 
zanesljivimi dokazi, o 
spornih virih njihovih 
dobav, ki jih ni ovrgla z 
lastno preiskavo

Or. en

Predlog spremembe 206
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Priloga I a (novo)

Preglednica 1: Seznam kazalcev za „visoko verjetnost“ na ravni države/regije

Kazalci (primeri iz zunanjih virov)

Varnostni svet OZN je izdal prepoved 
izvoza lesa iz države/regije  

Od julija 2003 velja za Liberijo (resolucija 
Varnostnega sveta OZN št. 1521 (2003))
http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutio
ns03.html

Država/regija je znana kot država s šibkim 
izvajanjem predpisov in visoko stopnjo 
korupcije

Pri opredeljevanju tega kazalca lahko 
organizacija uporablja svoje notranje 
raziskave in rezultate raziskav vladnih ali 
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nevladnih organizacij, ki dejavno 
spremljajo izvrševanje gozdarske 
zakonodaje ter s tem povezano korupcijo, 
kot so Svetovna banka 
(http://info.worldbank.org/governance/kk
z2004/sc_country.asp), Chatham House iz 
Združenega kraljestva (www.illegal-
logging.info), Agencija za okoljske 
preiskave (www.eia-international.org ), 
organizacija Global Witness 
(www.globalwitness.org), organizacija 
Transparency International 
(www.transparency.org) itn.

Država sodi med države, za katero uradna 
statistika organizacije FAO kaže 
zmanjšanje gozdne površine

FAO Global Forest Resources Assessment 
2005 (Ocena virov za gozdove sveta, 2005 
organizacije FAO) 
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/
A0400E14.pdf) 

Organizacija je od svojih strank ali tretjih 
strani prejela pripombe, podprte z 
zanesljivimi dokazi, o spornih virih 
njihovih dobav, ki jih ni ovrgla z lastno 
preiskavo

Or. fr

Obrazložitev

Organizacija bo obravnavala tveganje za nezakonitost v zvezi z lesom ali lesnimi proizvodi na 
nacionalni/regijski ravni kot „visoko“ v vseh primerih, za katere velja eden izmed zgornjih 
kazalec.
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