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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih 
subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode
(KOM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0644),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0373/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za razvoj ter Odbora za mednarodno trgovino (A6-0000/2009),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Gozdovi so dragocena dediščina, ki jo 
je treba varovati, ohranjati in, kjer je 
izvedljivo, obnavljati, končni cilj tega pa 
je ohranjanje biotske raznovrstnosti in 
funkcij ekosistemov, varovanje podnebja, 
varstvo pravic domorodnih ljudstev, 
lokalnih skupnosti in skupnosti, odvisnih 
od gozda.

Or. en
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Evropska skupnost in države članice 
so se pravno in politično zavezale 
ohranjanju in trajnostni uporabi virov na 
Zemlji, boju proti nezakoniti sečnji in z 
njo povezanemu trgovanju, pa tudi 
trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi, 
zmanjševanju revščine ter varstvu pravic 
domorodnih ljudstev, lokalnih skupnosti 
in skupnosti, odvisnih od gozda. Uredba 
bi morala prispevati k izpolnjevanju teh 
obveznosti in zavez, tudi tistih v:
(a) Konvenciji o biološki raznovrstnosti 
(CBD);
(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 spremembi podnebja (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;
(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;
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(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 leta 1997;
(p) resoluciji 4/2 Foruma Združenih 
narodov za gozdove; 
(q) Stockholmski deklaraciji iz leta 1972;
(r) Konvenciji o varstvu prosto živečega 
evropskega rastlinstva in živalstva ter 
njunih naravnih življenjskih prostorov.

Or. en

Obrazložitev
Akcijski načrt EU izvrševanja zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov 
(FLEGT) iz leta 2003 določa, da je širši cilj EU spodbujati trajnostno gospodarjenje z 
gozdovi, ter zavezuje EU, da celostno obravnava problem nezakonite sečnje. 
Uredba mora prispevati k širšemu cilju trajnostnega razvoja kot sredstvo za obravnavo 
osnovnih vprašanj, povezanih z nezakonito sečnjo, ter za reševanje problema z neposrednega 
tržnega vidika.
 K uresničevanju tega bo pripomogla uporaba uredbe kot pomoči pri izvajanju določb 
mednarodnih in regionalnih sporazumov, katerih pogodbenice so evropske in druge države.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija je v svojem Sporočilu 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 

(4) Komisija je v svojem Sporočilu 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
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Akcijskem načrtu EU izvrševanja
zakonodaje, upravljanja in trgovanja na 
področju gozdov (FLEGT) predlagala 
paket ukrepov za podporo mednarodnim 
prizadevanjem za rešitev problema 
nezakonite sečnje in z njo povezanega 
trgovanja.

Akcijskem načrtu EU izvrševanja 
zakonodaje, upravljanja in trgovanja na 
področju gozdov (FLEGT) predlagala 
paket ukrepov za podporo mednarodnim 
prizadevanjem za rešitev problema 
nezakonite sečnje in z njo povezanega 
trgovanja in kot prispevek k uresničevanju 
širšega cilja trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi.

Or. en

Obrazložitev

Dodatek dopolnjuje izvirno besedilo iz akcijskega načrta FLEGT (KOM(2003)251).

Predlog spremembe 4

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 v 
okviru trajnostnega razvoja, trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi in zmanjšanja 
revščine, pa tudi v okviru socialne 
enakosti in nacionalne suverenosti, sta 
pozdravila navedeno sporočilo.

Or. en

Obrazložitev

Dopolnilo se nanaša na izvirno besedilo v sklepih Sveta za kmetijstvo oktobra 2003.
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Predlog spremembe 5

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 osnovna 
podlaga za opredelitev nezakonite sečnje 
uporablja zakonodaja države, v kateri je bil 
les pridobljen. Izvajanje standardov 
zakonitosti bi moralo dodatno obsegati 
upoštevanje mednarodnih standardov in 
prispevati k izvajanju mednarodnih zavez, 
načel in priporočil, vključno s tistimi o 
ublažitvi podnebnih sprememb, 
preprečevanju izgube biotske 
raznovrstnosti, zmanjševanju revščine, 
dezertifikacije ter o varstvu in 
spodbujanju pravic domorodnih ljudstev 
ter lokalnih skupnosti in skupnosti, 
odvisnih od gozda.

Or. en

Obrazložitev

Akcijski načrt EU izvrševanja zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov 
(FLEGT) iz leta 2003 določa, da je širši cilj EU spodbujati trajnostno gospodarjenje z 
gozdovi, ter zavezuje EU, da celostno obravnava problem nezakonite sečnje. Uredba mora 
prispevati k širšemu cilju trajnostnega razvoja kot sredstvo za obravnavo osnovnih vprašanj, 
povezanih z nezakonito sečnjo, ter za reševanje problema z neposrednega tržnega vidika. K 
uresničevanju tega bo pripomogla uporaba uredbe kot pomoči pri izvajanju določb 
mednarodnih in regionalnih sporazumov, katerih pogodbenice so evropske in druge države.

Predlog spremembe 6

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 

(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 
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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.

morala zahteva o potrebni skrbnosti prek 
sistema ukrepov in postopkov (sistem 
potrebne skrbnosti), katere cilj je 
zmanjšati možnosti za dajanje nezakonito 
posekanega lesa in lesnih proizvodov na 
trg, 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.

Or. en

Obrazložitev
Splošna prepoved dajanja nezakonito pridobljenega lesa in lesnih proizvodov na trg bi 
morala veljati za vse gospodarske subjekte v dobavni verigi, ki si morajo z vso skrbnostjo 
prizadevati v ta namen. 
 Zaradi boljše sledljivosti morajo vsi gospodarski subjekti zagotoviti osnovne informacije o 
proizvodih, njihovem izvoru in imenih naročnikov. Vendar je primerno uvesti posebno 
skupino za gospodarske subjekte, ki prvič dajejo proizvode na trg, saj ti najbolj vplivajo na to, 
kaj vstopa v EU, in imajo s tem tudi največjo odgovornost, zato morajo sistem potrebne 
skrbnosti izvajati v celoti.

Predlog spremembe 7

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. en
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Obrazložitev
Uredba bi morala zajemati vse proizvode, ki lahko vsebujejo nezakonito pridobljen les. 
Oprostitev zahteve o zakonitem izvoru za proizvode, za katere veljajo trajnostna merila, bi 
pomenila, da se lahko zakonitost in trajnost medsebojno izključujeta, vendar mora biti 
zakonitost temeljni pogoj za trajnost.

Predlog spremembe 8

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. en

Obrazložitev

Poenostavitev (prvi del). Z odločanjem po postopku komitologije in ne v različnih državah 
članicah se zagotovijo skupni standardi za priznavanje nadzornih organizacij v EU.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsebina Vsebina in cilji

Or. en

Predlog spremembe 10

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 ali dajejo na 
voljo les in lesne proizvode.

Gospodarski subjekti zagotovijo, da so na 
trgu dostopni samo zakonito pridobljeni 
les in lesni proizvodi.
Gospodarski subjekti, ki dajejo les in lesne 
proizvode na trg, uporabljajo sistem 
potrebne skrbnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Pri posvetovanjih je bilo ugotovljeno, da je potrebna dodatna zakonodaja, s katero bi 
odpravili vrzeli v akcijskem načrtu FLEGT iz leta 2003 in zaustavili trgovino z nezakonito 
pridobljenim lesom in lesnimi proizvodi v EU. Z zahtevo o potrebni skrbnosti se spodbuja 
dobra praksa, vendar pa mora biti jasno določeno, da zahteva o dostopnosti le zakonito 
pridobljenega lesa na trgu velja za vse subjekte v dobavni verigi. To bo spodbudilo pazljivost, 
breme odgovornosti se bo pravičneje razporedilo med gospodarske subjekte, hkrati pa se bo 
zmanjšalo tveganje, da bi bili odgovorni gospodarski subjekti ogroženi.
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Predlog spremembe 11

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
Uredba bi morala zajemati vse proizvode, ki lahko vsebujejo nezakonito pridobljen les. 
Oprostitev zahteve o zakonitem izvoru za proizvode, za katere veljajo trajnostna merila, bi 
pomenila, da se lahko zakonitost in trajnost medsebojno izključujeta, vendar mora biti 
zakonitost temeljni pogoj za trajnost.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Treba je razlikovati med gospodarskimi subjekti, ki morajo izvajati sistem potrebne skrbnosti 
v celoti in vsemi ostalimi v dobavni verigi, zato sta potrebni ločeni opredelitvi "dajanja na 
trg" in "dostopnosti na trgu". Ta koncepta sta ločeno opredeljena v skupnem okviru za trženje 
proizvodov (Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008), tako 
je zaradi doslednosti tukaj uporabljeno enako besedilo.
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Predlog spremembe 13

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, da so les in 
lesni proizvodi prvič na voljo na trgu 
Skupnosti;

Or. en

Obrazložitev

Treba je razlikovati med gospodarskimi subjekti, ki morajo izvajati sistem potrebne skrbnosti 
v celoti in vsemi ostalimi v dobavni verigi, zato sta potrebni ločeni opredelitvi "dajanja na 
trg" in "dostopnosti na trgu". Ta koncepta sta ločeno opredeljena v skupnem okviru za trženje 
proizvodov (Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008), tako 
je zaradi doslednosti tukaj uporabljeno enako besedilo.

Predlog spremembe 14

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 daje na trg ali 
daje na voljo na trgu les ali lesne 
proizvode;

Or. en
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 2 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) "tveganje" pomeni funkcijo 
verjetnosti trgovanja z lesom ali lesnimi 
proizvodi iz nezakonitega vira ter resnost 
tega pojava;

Or. en

Predlog spremembe 16

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, bodisi nacionalno, regionalno 
ali mednarodno, zlasti zakonodajo o 
ohranjanju biotske raznovrstnosti, 
gospodarjenju z gozdovi, pravicah do 
uporabe virov in zmanjševanju škodljivih 
vplivov na okolje; treba je upoštevati 
lastninske pravice, pravice domorodnih 
ljudstev, delavsko zakonodajo, zakonodajo 
o družbeni blaginji, davke, uvozne in 
izvozne dajatve, licenčnine ali pristojbine 
za sečnjo, prevoz in trženje;

Or. en

Obrazložitev

Akcijski načrt EU izvrševanja zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov 
(FLEGT) iz leta 2003 določa, da je širši cilj EU spodbujati trajnostno gospodarjenje z 
gozdovi, ter zavezuje EU, da celostno obravnava problem nezakonite sečnje. Uredba mora 
prispevati k širšemu cilju trajnostnega razvoja kot sredstvo za obravnavo osnovnih vprašanj, 
povezanih z nezakonito sečnjo, ter za reševanje problema z neposrednega tržnega vidika. K 
uresničevanju tega bo pripomogla uporaba uredbe kot pomoči pri izvajanju določb 
mednarodnih in regionalnih sporazumov, katerih pogodbenice so evropske in druge države. 
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 2 – točka (f a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) "Trajnostno gospodarjenje z gozdovi" 
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. en

Obrazložitev

Opredelitev iz Uredbe (ES) št. 2494/2000, člen 2(3).

Predlog spremembe 18

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 pravno sposobnost, neodvisnost in 
izkazano strokovno znanje, da nadzoruje 
gospodarske subjekte, certificirane za 
uporabo sistemov potrebne skrbnosti, in ki 
zagotavlja, da ti te sisteme uporabljajo.

Or. en
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 2 – točka (h a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha)"sledljivost" pomeni možnost slediti 
in spremljati les ali lesne proizvode na 
vseh stopnjah proizvodnje, predelave in 
distribucije;

Or. en

Predlog spremembe 20

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, ki dajejo les in 
lesne proizvode na trg, s potrebno 
skrbnostjo zagotovijo, da dajejo na trg 
samo zakonito pridobljen les in lesne 
proizvode. V ta namen uporabljajo sistem 
postopkov in ukrepov, v nadaljnjem 
besedilu: sistem potrebne skrbnosti.

Or. en

Obrazložitev

Splošna prepoved dajanja nezakonito pridobljenega lesa in lesnih proizvodov na trg bi 
morala veljati za vse gospodarske subjekte v dobavni verigi, ki si morajo z vso skrbnostjo 
prizadevati v ta namen. Zaradi boljše sledljivosti morajo vsi gospodarski subjekti zagotoviti 
osnovne informacije o proizvodih, njihovem izvoru in imenih naročnikov. Vendar je primerno 
uvesti posebno skupino za gospodarske subjekte, ki prvič dajejo proizvode na trg, saj ti 
najbolj vplivajo na to, kaj vstopa v EU, in imajo s tem tudi največjo odgovornost, zato morajo 
sistem potrebne skrbnosti izvajati v celoti.
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Predlog spremembe 21

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 na trg 
les in lesne proizvode, vzpostavijo sistem 
potrebne skrbnosti, ki vsebuje elemente iz 
člena 4(1), ali uporabljajo sistem potrebne 
skrbnosti priznane nadzorne organizacije iz 
člena 5(1).

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Gospodarski subjekti, ki dajejo les in 
lesne proizvode na voljo na trgu, v celotni 
dobavni verigi:
(i) označujejo les in lesne proizvode, da 
zagotovijo informacije o imenu vrste, 
državi in gozdu izvora;
(ii) lahko imenujejo gospodarski subjekt, 
ki je dobavil les in lesne proizvode, ter 
gospodarski subjekt, ki se mu les in lesni 
proizvodi dobavijo;

Or. en

Obrazložitev

Splošna prepoved dajanja nezakonito pridobljenega lesa in lesnih proizvodov na trg bi 
morala veljati za vse gospodarske subjekte v dobavni verigi, ki si morajo z vso skrbnostjo 
prizadevati v ta namen. Zaradi boljše sledljivosti morajo vsi gospodarski subjekti zagotoviti 
osnovne informacije o proizvodih, njihovem izvoru in imenih naročnikov.
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Predlog spremembe 23

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) s pomočjo sistema sledljivosti in 
preverjanja tretje strani zagotovi, da se na 
trg dajejo samo zakonito pridobljen les in 
lesni proizvodi;

Or. en

Predlog spremembe 24

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

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) vsebuje ukrepe, da se določi/jo:

(i) opis; (i) država izvora, gozd izvora in, kjer je 
mogoče, dovoljenje za sečnjo; 

(ii) država pridobivanja; (ii) ime vrste, skupaj z znanstvenim 
imenom;

(iii) količina in/ali teža; (iii) vrednost;
(iv) po potrebi ime in naslov 
gospodarskega subjekta, ki je dobavil les 
ali lesne proizvode;

(iv) količina in/ali teža;

(v) informacije o izpolnjevanju obveznosti 
iz veljavne zakonodaje;

(v) da je bil les ali les v lesnih proizvodih 
pridobljen zakonito;
(vi) ime in naslov gospodarskega subjekta, 
ki je dobavil les in lesne proizvode;
(vii) fizična ali pravna oseba, odgovorna 
za sečnjo;
(viii) gospodarski subjekt, ki se mu les in 
lesni proizvodi dobavijo;

Or. en
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Predlog spremembe 25

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te ukrepe potrjuje ustrezna 
dokumentacija, ki jo v bazi podatkov 
hrani gospodarski subjekt ali nadzorna 
organizacija.

Or. en

Predlog spremembe 26

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, ki vsebujejo:
(i) sistematično opredelitev tveganja, med 
drugim prek zbiranja podatkov in 
informacij ter uporabe mednarodnih 
virov, virov Skupnosti ali nacionalnih 
virov;
(ii) izvajanje vseh ukrepov, potrebnih za 
manjšo izpostavljenost tveganju;
(iii) vzpostavitev postopkov, ki se redno 
izvajajo, da se preverja, če so ukrepi iz 
točk (i) in (ii) učinkoviti, ter da se ukrepe 
po potrebi revidira;
(iv) vzpostavitev evidenc, da se dokaže 
učinkovito izvajanje ukrepov iz točk (i) do 
(iii).

Or. en
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Predlog spremembe 27

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Gospodarski subjekti na podlagi ocene 
tveganja uvedejo dodatne ukrepe v 
razmerah z večjim tveganjem.
Taki ukrepi lahko med drugim 
vključujejo:
– zahteve za dodatne dokumente, podatke 
ali informacije;
– zahteve za revizijo s tretje strani;

Or. en

Predlog spremembe 28

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 v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 11 (2a) prizna
nadzorno organizacijo, ki vloži zahtevek za 
takšno priznanje, če izpolnjuje naslednje 
zahteve:

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

(aa) ima ustrezno strokovno znanje;
(ab) finančno ni odvisna od gospodarskih 
subjektov, ki jih certificira;

(b) ima vzpostavljen sistem potrebne 
skrbnosti, ki vsebuje elemente iz člena 
4(1);

(b) ima vzpostavljen sistem potrebne 
skrbnosti, ki vsebuje elemente iz člena 
4(1);

(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 

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

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 sistemi potrebne 
skrbnosti nadzorne organizacije;
disciplinski ukrepi lahko vključujejo 
poročanje ustreznemu pristojnemu 
nacionalnemu organu o zadevi;
(ea) ima pravila, ki določajo:
(i) da so njeni člani ali gospodarski 
subjekti, ki jih je ta nadzorna organizacija 
certificirala, dolžni uporabljati njene 
sisteme potrebne skrbnosti;
(ii) da njeni člani ali gospodarski subjekti, 
ki uporabljajo njen sistem, preverjajo 
nadzorno organizacijo.

Or. en

Obrazložitev

Z odločanjem po postopku komitologije in ne v različnih državah članicah se zagotovijo 
skupni standardi za priznavanje nadzornih organizacij v EU.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nadzorna organizacija pristojnim 
organom skupaj s svojim zahtevkom za 
priznanje predloži naslednje informacije:

2. Nadzorna organizacija Komisiji skupaj s 
svojim zahtevkom za priznanje predloži 
naslednje informacije:

(a) svoj statut; (a) svoj statut;
(b) imena oseb, pooblaščenih za delovanje 
v njenem imenu;

(b) imena oseb, pooblaščenih za delovanje 
v njenem imenu;

(ba) dokumentacijo, s katero izkaže svoje 
ustrezno strokovno znanje;

(c) podroben opis svojega sistema potrebne 
skrbnosti.

(c) podroben opis svojega sistema potrebne 
skrbnosti.
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Or. en

Obrazložitev

Z odločanjem po postopku komitologije in ne v različnih državah članicah se zagotovijo 
skupni standardi za priznavanje nadzornih organizacij v EU.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1

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.

Or. en

Obrazložitev

Z odločanjem po postopku komitologije in ne v različnih državah članicah se zagotovijo 
skupni standardi za priznavanje nadzornih organizacij v EU. 

Predlog spremembe 31

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.

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.

Or. en
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organ prekliče priznanje 
nadzorne organizacije, če se ugotovi, da 
zahteve iz odstavka 1 niso več izpolnjene.

4. V skladu z regulativnim postopkom iz 
člena 11(2a) Komisija prekliče priznanje 
nadzorne organizacije, če se ugotovi, da 
zahteve iz odstavka 1 niso več izpolnjene.

Or. en

Obrazložitev

Z odločanjem po postopku komitologije in ne v različnih državah članicah se zagotovijo 
skupni standardi za priznavanje nadzornih organizacij v EU.

Predlog spremembe 33

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.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Z odločanjem po postopku komitologije in ne v različnih državah članicah se zagotovijo 
skupni standardi za priznavanje nadzornih organizacij v EU.
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Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija objavi seznam nadzornih 
organizacij, ki jih priznavajo pristojni 
organi, v seriji C Uradnega lista Evropske 
unije in do njega omogoči dostop na svoji 
spletni strani. Seznam se redno posodablja.

Komisija objavi seznam priznanih 
nadzornih organizacij v seriji C Uradnega 
lista Evropske unije in do njega omogoči 
dostop na svoji spletni strani. Seznam se 
redno posodablja.

Or. en

Obrazložitev

Z odločanjem po postopku komitologije in ne v različnih državah članicah se zagotovijo 
skupni standardi za priznavanje nadzornih organizacij v EU.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadzorni ukrepi Nadzorni in kontrolni ukrepi

Or. en

Predlog spremembe 36

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

Or. en
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Obrazložitev

Pojasnilo: pristojni organi pregledujejo nadzorne organizacije in izvajajo uradne kontrole 
dobavne verige.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Kontrole lahko med drugim 
vključujejo:
(a) pregledovanje tehničnih in 
upravljavskih sistemov in postopkov 
potrebne skrbnosti ter ocene tveganja, ki 
jih uporabljajo gospodarski subjekti;
(b) pregledovanje dokumentacije in 
evidenc, ki kažejo ustrezno delovanje 
sistemov in postopkov;

(c) naključne preglede, skupaj s pregledi 
na terenu.

Or. en
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Predlog spremembe 39

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

Predlog spremembe 40

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 kontroli iz odstavka 1 lahko pristojni 
organi takoj izvedejo ustrezne korektivne 
ukrepe.

Taki ukrepi lahko med drugim 
vključujejo:
(a) takojšnje prenehanje komercialnih 
dejavnosti;
(b) zaseg lesa in lesnih proizvodov.

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evidence pregledov Evidence kontrol

Or. en
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Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi hranijo evidence 
pregledov iz člena 7(1), v katerih so 
navedeni zlasti njihova vrsta in rezultati, 
vključno z vsemi zahtevanimi korektivnimi 
ukrepi. Evidence vseh pregledov se hranijo 
vsaj 10 let.

1. Pristojni organi hranijo evidence kontrol
iz člena 7(1), v katerih so navedeni zlasti 
njihova vrsta in rezultati, vključno z vsemi 
zahtevanimi korektivnimi ukrepi. Evidence 
vseh kontrol se hranijo vsaj 10 let.

Or. en
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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. Evidence iz odstavka 1 so na voljo 
javnosti v skladu z Direktivo 2003/4/ES.

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi izmenjujejo informacije 
glede rezultatov pregledov iz člena 7(1) s 
pristojnimi organi ostalih držav članic in 
Komisijo.

2. Pristojni organi izmenjujejo informacije 
glede rezultatov kontrol iz člena 7(1) s 
pristojnimi organi ostalih držav članic in 
Komisijo.

Or. en



PR\759961SL.doc 29/33 PE418.093v01-00

SL

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5 in 7 sklepa 
1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 
8 sklepa.

Or. en

Predlog spremembe 46

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. 
Predvidene kazni in ukrepi morajo biti 
učinkoviti, sorazmerni in odvračilni in 
lahko med drugim vključujejo:

(i) finančne kazni, ki odražajo resnost 
škode okolju;
(ii) zaseg lesa in lesnih proizvodov;

(iii) 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.
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Or. en

Obrazložitev

Določitev kazni na ravni držav članic lahko povzroči nedoslednosti v EU pri pregonu v skladu 
s to uredbo. To lahko povzroči izkrivljanje kompetence ali koncentracijo trga lesa v državah z 
najnižjimi kaznimi.
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OBRAZLOŽITEV

Krčenje gozdov poteka s hitrostjo približno 13 milijonov hektarov letno, je odgovorno za 20 
% svetovnih emisij ogljika ter je ključni razlog za zmanjševanje biotske raznovrstnosti. Ravno 
tako povzroča resne probleme na področju človekovih pravic, saj imajo gozdovi v številnih 
državah velik kulturni in družbeni pomen za domorodna ljudstva in ljudstva, odvisna od 
gozda. 

Nezakonita sečnja je glavno gonilo krčenja gozdov, po ocenah znaša količina industrijskega 
lesa iz nezakonitih virov 350 d0 650 milijonov m3 letno, kar predstavlja 20 –40 % svetovne 
proizvodnje industrijskega lesa1.
Zaradi tega se znižujejo cene lesa, krčijo naravni viri in zmanjšujejo davčni prihodki ter 
povečuje revščina prebivalstva, odvisnega od gozda. Evropska unija kot velika porabnica lesa 
in lesnih proizvodov je dolžna učinkovito ukrepati proti krčenju gozdov in nezakoniti sečnji, 
kamor jasno sodi tudi to, da preneha nuditi trg za nezakonito posekan les ali lesne proizvode. 
Evropska unija je uspešno prenehala zagotavljati trg drugim nezakonitim proizvodom, 
nedavno z uvedbo uredbe o nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu. 
Zdaj je čas, da se s podobno zakonodajo o nezakonito pridobljenem lesu ali lesnih proizvodih 
sporoči:

- potrošnikom, da proizvodi, ki jih kupujejo, ne prihajajo iz nezakonitega vira;
- odgovornim podjetjem, da jih ne bodo ogrožala tista, ki izvajajo škodljive prakse;
- neodgovornim podjetjem, da tukaj ne bo več trga zanje;
- mednarodni skupnosti, da Evropska unija resno jemlje svoje odgovornosti na področju 

podnebnih sprememb, biotske raznovrstnosti in človekovih pravic. 

Pristop s prostovoljnimi sporazumi o partnerstvu, ki je bil v EU uveden z Akcijskim načrt EU 
izvrševanja zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov (FLEGT) iz leta 2003 ne 
zadošča za obravnavo problema nezakonite sečnje. Prostovoljni sporazumi o partnerstvu sicer 
lahko spodbudijo zelo pozitivne spremembe, vendar je bil doslej podpisan le eden, zaradi 
njihove prostovoljne narave pa so možnosti za izogibanje in pranje denarja velike. Ko so 
zaključena posvetovanja Komisije o ukrepih za dopolnitev pristopa prostovoljnih sporazumov 
o partnerstvu, je potrebna trdna zakonodaja, da se zagotovi umik nezakonito pridobljenega 
lesa ali lesnih proizvodov s trga EU. 

Poročevalka zato pozdravlja predlagano uredbo, a obžaluje, da se sprejema skoraj pet let po 
potrditvi akcijskega načrta FLEGT. Ravno tako meni, da jo je treba v več vidikih okrepiti in 
dopolniti. 

Prepoved

Najosnovnejši problem je, da predlagana uredba dejansko ne prepoveduje uvoza in prodaje 
nezakonito posekanega lesa, zaradi česar ne obravnava "šibkih pravil za preprečevanje 
trgovanja nezakonito pridobljenega lesa2; to pa predlog sam navaja kot izhodišče, zakaj je 

                                               
1 UNECE/FAO 2007: Forest Products Annual Market Review, 2006-7
2 Predlog o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode 
(KOM(2008)644/3), str. 2
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nezakonita sečnja tako zakoreninjena. Ameriški spremenjeni Laceyev akt, sprejet maja 2008, 
takšno prepoved uzakonja, torej precedens že obstaja. Zato ni dobrega razloga, zakaj EU tega 
ne bi mogla posnemati in dejansko iti še dlje. 

Poročevalka tako predlaga jasno izjavo, da zahteva, da gospodarski subjekti na trgu dajejo na 
voljo samo zakonito pridobljen les ali lesne proizvode, velja za vse gospodarske subjekte v 
dobavni verigi. 

Obseg potrebne skrbnosti in zahtev za zakonitost 
Poročevalka na novo razlikuje med gospodarskimi subjekti, ki "dajejo na trg" les in lesne 
proizvode (kar pomeni prvo dajanje na trg), ter tistimi, ki dajejo na voljo na trgu (kar pomeni 
vse gospodarske subjekte v dobavni verigi). 

Zahteva po potrebni skrbnosti bo spodbudila dobro prakso in v idealnem primeru bodo vsi 
gospodarski subjekti v dobavni verigi izvajali sistem potrebne skrbnosti v celoti. Vendar 
poročevalka priznava, da to morda ni uresničljivo za majhne gospodarske subjekte, tako da je 
v predlogu zahteva za uresničevanje v celoti omejena na gospodarske subjekte, ki "dajejo" 
proizvode na trg; saj očitno ti najbolj vplivajo na to, kaj vstopa v EU, ter imajo s tem največjo 
odgovornost. 

Hkrati bi morala splošna prepoved dajanja nezakonito pridobljenega lesa ali lesnih 
proizvodov na trg veljati za vse gospodarske subjekte v dobavni verigi, ki si morajo z vso 
skrbnostjo prizadevati v ta namen. Na enak način, kot bo zahteva za potrebno skrbnost 
zavezovala gospodarske subjekte, ki dajejo les ali lesne proizvode na trg, da pri preverjanju 
zakonitosti lesa in lesnih proizvodov, ki jih vključijo v svojo dobavno verigo, pokažejo 
preudarnost, razsodno moč in pripravljenost za delovanje1, ter bo spodbudila pridobivanje 
lesa iz držav, v katerih zanesljivo gospodarijo z gozdovi2, bo gospodarske subjekte možnost 
pregona zaradi trgovanja z nezakonit pridobljenim lesom za vse subjekte v dobavni verigi 
spodbudila, da bodo dali prednost pridobivanju lesa pri zanesljivih in uglednih dobaviteljih na 
trgu, torej tistih, ki najučinkoviteje izvajajo obveznosti glede potrebne skrbnosti. Hkrati se bo 
breme odgovornosti pravičneje razporedilo med gospodarskimi subjekti.

Poročevalka tudi meni, da bi morali zaradi boljše sledljivosti vsi gospodarski subjekti 
zabeležiti in zagotoviti osnovne informacije o proizvodih, njihovem izvoru in imenih 
naročnikov. 

Veljavna zakonodaja
Akcijski načrt EU izvrševanja zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov 
FLEGT določa, da je širši cilj EU spodbujati trajnostno gospodarjenje z gozdovi3, ter zavezuje 
EU, da celostno obravnava problem nezakonite sečnje. Poleg obravnave nezakonite sečnje z 
neposrednega tržnega vidika mora uredba prispevati k širšemu cilju trajnostnega razvoja kot 
sredstvo za obravnavo osnovnih vprašanj, povezanih z nezakonito sečnjo.-
To bi dosegli s pomočjo razširitve obsega veljavne zakonodaje, na podlagi katere je 
opredeljena "zakonitost". Evropska unija in države članice so se kot pogodbenice številnih 

                                               
1 idem, str. 9.
2 idem, str. 7.
3 Akcijski načrt EU izvrševanja zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov FLEGT 
(KOM(2003)251).
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mednarodnih in regionalnih sporazumov pravno in politično že zavezale ohranjanju in 
trajnostni uporabi naravnih virov, zmanjševanju revščine ter varstvu pravic domorodnih 
ljudstev in skupnosti, odvisnih od gozda. Ta uredba je lahko glavno orodje pri izvajanju teh 
določb.

Sistem potrebne skrbnosti
V predlogu je le malo podrobnosti o tem, kaj naj bi obsegala sistem potrebne skrbnosti ali 
sistem obvladovanja tveganja, kar lahko povzroči velike razlike med državami članicami in 
gospodarskimi subjekti s posledicami za upravno zapletenost (za gospodarske subjekte, ki 
delujejo v več državah) in končno učinkovitost tega koncepta. Poročevalka tako dopolni 
ključne elemente. Zlasti je pomembno pojasniti, da mora zahtevane informacije o lesu ali 
lesnih proizvodih potrjevati dokumentacija. Obvladovanje tveganja je treba uporabljati kot 
sredstvo za oceno tistih primerov, ki jim je treba nameniti posebno pozornost, morda z 
izvajanjem dodatnih ukrepov, da se izkaže potrebna skrbnost in zmanjša tveganje za dajanje 
nezakonito pridobljenega lesa na trg. 

Nadzorne organizacije in njihovo priznavanje
Poročevalka predlaga, da se odločitev o priznanju nadzorne organizacije sprejme na ravni EU 
in ne na nacionalni ravni, da bi tako za organizacije, ki nadzorujejo sisteme potrebne 
skrbnosti, v celotni EU veljali usklajeni standardi. Poročevalka razširja tudi merila, ki jih 
morajo izpolnjevati organizacije, ter obseg informacij, ki jih morajo predložiti z zahtevkom za 
priznanje. Z osrednjim priznavanjem in jasnimi merili v uredbi bi preprečili šibke povezave v 
nadzornem sistemu ter zmanjšali upravno zapletenost za organizacije, ki delujejo v več 
državah članicah.

Pregledi in kontrole, ki jih opravljajo pristojni organi
Čeprav poročevalka predlaga, da se nadzorne organizacije priznavajo na ravni EU, imajo 
pristojni organi, ki jih določijo države članice, pomembno vlogo pri nadzoru sistema. To 
pomeni tako preverjanje, če nadzorne organizacije izpolnjujejo zahteve uredbe, kot izvajanje 
kontrol dobavne verige. Poročevalka meni, da je treba omogočiti, da se preverja na podlagi 
utemeljenih pomislekov tretjih strani in na podlagi načrta. Poročevalka dopolnjuje, kaj lahko 
obsegajo nadzor in kontrole, v obeh primerih tudi preglede na terenu. 

Nezakonita sečnja povzroča resno škodo okolju, zato bi morali biti pristojni organi 
pooblaščeni, da takoj uvedejo korektivne ukrepe, tudi zaseg nezakonitega lesa ali lesnih 
proizvodov ter prenehanje komercialne dejavnosti, če je to po njihovem mnenju potrebno za 
čimprejšnje preprečevanje škode zaradi nezakonitega pridobivanja zadevnih proizvodov 
(namesto čakanja na polni postopek pregona).
Sledenje izvoru lesa bi moralo biti lažje, ker so vsi gospodarski subjekti v dobavni verigi 
dolžni vedeti, od koga so prejeli ves les in lesne proizvode ter komu so jih dobavili. 
Izvzetje biomase 
Poročevalka meni, da je treba črtati izvzetje lesa za energijo in biomase, češ, da bodo zanju v 
prihodnje veljala obvezna trajnostna merila EU. Uredba bi morala zajemati vse proizvode, ki 
lahko vsebujejo nezakonito pridobljen les. Oprostitev zahteve o zakonitem izvoru za 
proizvode, za katere veljajo trajnostna merila, pomeni, da se lahko zakonitost in trajnost 
medsebojno izključujeta, vendar mora biti zakonitost temeljni pogoj za trajnost. 
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