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Predlog spremembe 72
Kartika Tamara Liotard

Stališče sveta
Uvodna izjava 1

Stališče sveta 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 
razporeditvijo lesnih in nelesnih gozdnih
proizvodov, pa tudi z zaščito biotske 
raznovrstnosti in zagotavljanjem 
preživljanja za lokalno prebivalstvo.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je uravnoteženo osredotočanje na vsa tri različna področja storitev (okoljsko, 
družbeno, gospodarsko).

Predlog spremembe 73
Gerben-Jan Gerbrandy

Stališče sveta
Uvodna izjava 1 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

(1a) Gozdno okolje je skupna dediščina 
človeštva, ki jo je treba varovati, ohranjati 
in, kjer je izvedljivo, obnavljati, končni cilj 
tega pa je ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in funkcij ekosistemov, 
varovanje podnebnega sistema ter varstvo 
pravic domorodnih ljudstev in skupnosti, 
odvisnih od gozda.

Or. en

Obrazložitev

Znova se vlaga besedilo EP iz prve obravnave. V multilateralnih sporazumih o okolju, kot sta 
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Konvencija o biološki raznovrstnosti in Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi 
podnebja, se biotska raznovrstnost in podnebje obravnavata kot skupna dediščina človeštva. 
V mednarodnem pravu se s tem vzpostavi posebna odgovornost za zagotavljanje njune 
zaščite. 

Predlog spremembe 74
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Uvodna izjava 1 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

(1a) Gozdno okolje je 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

(Predlog spremembe 2 iz prve obravnave.)

Predlog spremembe 75
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Uvodna izjava 2

Stališče sveta Predlog spremembe

(2) Zaradi vedno večjega povpraševanja po 
lesu in lesnih proizvodih po svetu ter
institucionalnih in upravnih 
pomanjkljivosti v gozdarskem sektorju v 
številnih državah, ki pridobivajo les, 
nezakonita sečnja in z njo povezano 
trgovanje zbujata vse večjo skrb.

(2) Zaradi institucionalnih in upravnih 
pomanjkljivosti v gozdarskem sektorju v 
številnih državah, ki pridobivajo les, 
nezakonita sečnja in z njo povezano 
trgovanje zbujata vse večjo skrb.

Or. en
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Obrazložitev

Upravljanje je pomembno vprašanje v povezavi z nezakonito sečnjo, ki se že prepoznava kot 
takšno vprašanje.

Predlog spremembe 76
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Uvodna izjava 2 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

(2a) Pritisk na naravne gozdne vire in 
povpraševanje po lesu in lesnih proizvodih 
sta pogosto prevelika in Evropska unija 
mora zmanjšati njune posledice za gozdne 
ekosisteme, kjerkoli se njun vpliv pojavlja.

Or. en

(Predlog spremembe 6 iz prve obravnave.)

Predlog spremembe 77
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Stališče sveta
Uvodna izjava 2 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

(2a) Les, ki se proizvaja trajnostno, veže 
toplogredne pline in je eden najbolj okolju 
prijaznih materialov, kar jih obstaja. 
Zaradi vedno večjega povpraševanja po 
svetu bi bilo treba spodbujati trajnostno 
proizvodnjo lesa, tako v Uniji kot zunaj 
nje. Nalaganje preveč daljnosežnih zahtev 
za lesne proizvode lahko privede do izgube 
konkurenčnosti v primerjavi drugimi, 
neobnovljivimi materiali (kot so plastika, 
aluminij in beton), za katere ne veljajo 
zakonske zahteve; takšno prehajanje pri 
proizvodih bi potem zmanjšalo zmožnost 
doseganja ciljev EU na področju 
podnebnih sprememb. 
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Or. en

Predlog spremembe 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Stališče sveta
Uvodna izjava 3

Stališče sveta Predlog spremembe

(3) Nezakonita sečnja je zelo razširjen in 
zaskrbljujoč mednarodni problem. Za 
gozdove pomeni veliko grožnjo, saj 
povečuje njihovo krčenje, to pa povzroča 
približno 20 % emisij CO2, ogroža biotsko 
raznovrstnost in trajnostno upravljanje 
gozdov ter razvoj pa tudi gospodarsko 
preživetje subjektov, ki ravnajo v skladu z 
veljavno zakonodajo. Poleg tega ima tudi 
družbene, politične in gospodarske 
posledice.

(3) Nezakonita sečnja je zelo razširjen in 
zaskrbljujoč mednarodni problem. Za 
gozdove pomeni veliko grožnjo, saj 
povečuje njihovo krčenje, to pa povzroča 
približno 12 % emisij CO2, ogroža biotsko 
raznovrstnost in trajnostno upravljanje 
gozdov ter razvoj pa tudi gospodarsko 
preživetje subjektov, ki ravnajo v skladu z 
veljavno zakonodajo. Poleg tega ima tudi 
družbene, politične in gospodarske 
posledice.

Or. xm

Obrazložitev

Zadnje raziskave kažejo, da je prava številka 12% – razprave med konferenco o podnebnih 
spremembah v Københavnu (COP15, 2009).

Predlog spremembe 79
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Stališče sveta
Uvodna izjava 3

Stališče sveta Predlog spremembe

(3) Nezakonita sečnja je zelo razširjen in 
zaskrbljujoč mednarodni problem. Za 
gozdove pomeni veliko grožnjo, saj 
povečuje njihovo krčenje, to pa povzroča 
približno 20% emisij CO2, ogroža biotsko 
raznovrstnost in trajnostno upravljanje 
gozdov ter razvoj pa tudi gospodarsko 
preživetje subjektov, ki ravnajo v skladu z 

(3) Nezakonita sečnja pomeni veliko 
grožnjo za gozdove, saj povečuje njihovo 
krčenje, to pa povzroča približno 20 % 
svetovnih emisij CO2. Pričakuje se, da bo 
učinkovito reševanje problema nezakonite 
sečnje v okviru te uredbe znatno in na 
stroškovno učinkovit način prispevalo k 
strategijam EU za blažitev podnebnih 
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veljavno zakonodajo. Poleg tega ima tudi 
družbene, politične in gospodarske 
posledice.

sprememb, razumeti pa bi ga bilo treba 
kot da dopolnjuje ukrepe in zaveze EU v 
povezavi z Okvirno konvencijo Združenih 
narodov o spremembi podnebja.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju doslednosti politike je treba vzpostaviti povezavo med to uredbo in drugimi 
prizadevanji na ravni Evropske unije in na svetovni ravni za preprečevanje podnebnih 
sprememb, zlasti prek zmanjšanja krčenja gozdov.

Predlog spremembe 80
Kartika Tamara Liotard

Stališče sveta
Uvodna izjava 3

Stališče sveta Predlog spremembe

(3) Nezakonita sečnja je zelo razširjen in 
zaskrbljujoč mednarodni problem. Za 
gozdove pomeni veliko grožnjo, saj 
povečuje njihovo krčenje, to pa povzroča 
približno 20% emisij CO2, ogroža biotsko 
raznovrstnost in trajnostno upravljanje
gozdov ter razvoj pa tudi gospodarsko 
preživetje subjektov, ki ravnajo v skladu z 
veljavno zakonodajo. Poleg tega ima tudi 
družbene, politične in gospodarske 
posledice.

(3) Nezakonita sečnja je zelo razširjen in 
zaskrbljujoč mednarodni problem. 
Omogočajo ga institucionalne in upravne 
pomanjkljivosti v gozdarskem sektorju v 
številnih državah, ki pridobivajo les.
Nezakonita sečnja pomeni veliko grožnjo 
za godove, saj povečuje njihovo krčenje in 
degradacijo, to pa povzroča približno 20% 
emisij CO2, ogroža biotsko raznovrstnost, 
škodi življenjskem okolju domorodnih 
ljudstev in trajnostnemu upravljanju
gozdov ter razvoju pa tudi gospodarskemu 
preživetju subjektov, ki ravnajo v skladu z 
veljavno zakonodajo. Prispeva tudi k 
procesom dezertifikacije in nastajanja 
step, povečuje erozijo prsti ter zaostruje 
skrajne vremenske pojave in poplave. 
Poleg tega ima tudi družbene, politične in 
gospodarske posledice, pogosto 
spodkopava napredek v smeri ciljev 
dobrega upravljanja ter ogroža lokalne 
skupnosti, ki so odvisne od gozda, in 
pravice domorodnih ljudstev.

Or. en
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Obrazložitev

V celoti se obnovi besedilo stališča Parlamenta iz prve obravnave, v katerem je oblikovan 
seznam vplivov in posledic nezakonite sečnje, saj ta zagotavlja pomembne informacije o 
ozadju, ki so podlaga za zahteve po sprejetju ukrepov EU, da se prizna njena odgovornost v 
vlogi svetovnega potrošnika.

Predlog spremembe 81
Andres Perello Rodriguez

Stališče sveta
Uvodna izjava 3

Stališče sveta Predlog spremembe

(3) Nezakonita sečnja je zelo razširjen in 
zaskrbljujoč mednarodni problem. Za 
gozdove pomeni veliko grožnjo, saj 
povečuje njihovo krčenje, to pa povzroča 
približno 20 % emisij CO2, ogroža biotsko 
raznovrstnost in trajnostno upravljanje 
gozdov ter razvoj pa tudi gospodarsko 
preživetje subjektov, ki ravnajo v skladu z 
veljavno zakonodajo. Poleg tega ima tudi 
družbene, politične in gospodarske 
posledice.

(3) Nezakonita sečnja je zelo razširjen in 
zaskrbljujoč mednarodni problem. Za 
gozdove, skupaj s spremembo rabe tal, 
požari, skrajnimi vremenskimi pojavi in 
gozdnimi boleznimi, pomeni veliko 
grožnjo, saj povečuje njihovo krčenje in 
degradacijo, to pa povzroča približno 20 % 
emisij CO2, ogroža biotsko raznovrstnost 
in trajnostno upravljanje gozdov ter razvoj 
pa tudi gospodarsko preživetje subjektov, 
ki ravnajo v skladu z veljavno zakonodajo. 
Poleg tega ima tudi družbene, politične in 
gospodarske posledice.

Or. es

Predlog spremembe 82
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Stališče sveta
Uvodna izjava 3 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

(3a) Nezakonita sečnja ogroža trajnostno 
upravljanje in razvoj gozdov, tudi 
gospodarsko vzdržnost gospodarskih
subjektov, ki delujejo v skladu z veljavno 
zakonodajo. Poleg tega ima daljnosežne 
družbene, politične in gospodarske 
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posledice, tudi povezave z oboroženimi 
spori po svetu. Zato je treba glede tega 
pomembnega vprašanja izboljšati 
ozaveščenost držav članic EU in njihovih 
ustreznih nacionalnih organov, pa tudi 
obče javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Nezakonita sečnja spodkopava pošteno konkurenco v EU in po svetu. Raziskave javnega 
mnenja kažejo, da državljanom ni vseeno glede zakonitosti lesa (lesnih proizvodov) na trgu. 
Povečati ozaveščenost ustreznih akterjev o resnosti problema nezakonito posekanega lesa bi 
moral biti sestavni del te uredbe. Poleg tega gre za prodoren problem, ki je pogosto povezan z 
oboroženimi konflikti. To je za nastajanje zakonodaje in njeno sprejemanje še posebej 
pomembno.

Predlog spremembe 83
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Stališče sveta
Uvodna izjava 3 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

(3a) Sklep št. 1600/2002/ES 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 dejavne udeležbe Unije in 
držav članic pri izvajanju svetovnih ter 
regionalnih resolucij in sporazumov o 
temah, povezanih z gozdovi.
_____________________
UL L 242, 10.9.2002, str. 1.

Or. sv

Obrazložitev

Predlog spremembe 9 iz prve obravnave Parlamenta.
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Predlog spremembe 84
Kartika Tamara Liotard

Stališče sveta
Uvodna izjava 3 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

(3a) Sklep št. 1600/2002/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002 
o šestem okoljskem akcijskem programu1

je kot prednostni nalogi določil proučitev 
možnosti za dejavne ukrepe za 
preprečevanje nezakonite sečnje lesa in 
boj proti njej ter nadaljevanje dejavne 
udeležbe Unije in držav članic pri 
izvajanju svetovnih ter regionalnih 
resolucij in sporazumov o temah, 
povezanih z gozdovi.

________________

1 UL L 242, 10.9.2002, str.1.

Or. en

Obrazložitev

V uvodnih izjavah se je treba sklicevati na šesti okoljski akcijski program, ki je vir za to 
uredbo.

Predlog spremembe 85
Jo Leinen, Kriton Arsenis

Stališče sveta
Uvodna izjava 7

Stališče sveta Predlog spremembe

(7) Zaradi razsežnosti in nujnosti problema 
bi bilo treba dejavno podpirati 
preprečevanje nezakonite sečnje in z njo 
povezanega trgovanja, dopolniti in okrepiti 
pobudo VPA in izboljšati usklajenost med 
politikami za ohranjanje gozdov in 
doseganje visoke ravni varovanja okolja, 
vključno s preprečevanjem podnebnih 

(7) Zaradi razsežnosti in nujnosti problema 
bi bilo treba dejavno podpirati 
preprečevanje nezakonite sečnje in z njo 
povezanega trgovanja, dopolniti in okrepiti 
pobudo VPA, da se oblikujejo enaki 
konkurenčni pogoji za vse gospodarske 
subjekte, in izboljšati usklajenost med 
politikami za ohranjanje gozdov in 
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sprememb in izgube biotske raznovrstnosti. doseganje visoke ravni varovanja okolja, 
vključno s preprečevanjem podnebnih 
sprememb in izgube biotske raznovrstnosti.

Or. en

Obrazložitev

Z jasno navedbo obveznosti in zagotavljanjem, da jih izpolnjujejo vsi gospodarski subjekti, bo 
ta uredba pokrila luknje v zakonodaji in akterjem preprečila dobičkonosno trgovino z 
nezakonito posekanim lesom. 

Predlog spremembe 86
Judith A. Merkies

Stališče sveta
Uvodna izjava 8

Stališče sveta Predlog spremembe

(8) Priznati bi bilo treba prizadevanja 
držav, ki so sklenile VPA FLEGT z Unijo, 
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 Unijo izvažajo samo les, 
pridobljen v skladu z ustrezno nacionalno 
zakonodajo, in lesni proizvodi, pridobljeni 
iz takega lesa. V ta namen bi bilo treba 
šteti, da je les, ki je sestavni del lesnih 
proizvodov, navedenih 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, pridobljen 
zakonito, če so ti proizvodi v skladu z 
navedeno uredbo ter vsemi izvedbenimi 
določbami.

(8) Priznati bi bilo treba prizadevanja 
držav, ki so sklenile VPA FLEGT z Unijo, 
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 Unijo izvažajo samo les, 
pridobljen v skladu z ustrezno nacionalno 
zakonodajo, in lesni proizvodi, pridobljeni 
iz takega lesa. V ta namen bi bilo treba 
šteti, da je les, ki je sestavni del lesnih 
proizvodov, navedenih 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, pridobljen 
zakonito, če so ti proizvodi v skladu z 
navedeno uredbo ter vsemi izvedbenimi 
določbami. Načela, ki jih določajo 
prostovoljni partnerski sporazumi, zlasti v 
zvezi z opredelitvijo „zakonito 
pridobljenega lesa“, morajo spodbujati 
trajnostno gospodarjenje z gozdovi, 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, varstvo 
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lokalnih skupnosti, odvisnih od gozda, 
varstvo domorodnih ljudstev in zaščito 
njihovih pravic.

Or. en

Obrazložitev

Obnovi se besedilo stališča Parlamenta iz prve obravnave, ki opozarja na namen 
prostovoljnih partnerskih sporazumov, ki so podlaga za cilje te uredbe.

Predlog spremembe 87
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Uvodna izjava 8 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

(8a) Komisija je z izvajanjem akcijskega 
načrta FLEGT pridobila veliko strokovno 
znanje, ki bi ga bilo treba upoštevati za 
doseganje ciljev te uredbe. To strokovno 
znanje bi bilo treba zlasti uporabiti za 
dodatno natančno določitev opredelitve 
veljavne zakonodaje, ki izhaja iz strukture 
prostovoljnih sporazumih o partnerstvu 
(VPA). 

Or. en

Obrazložitev
Predlog spremembe 16 iz prve obravnave, ki zajema tudi vlogo Komisije pri opredelitvi 
zakonitosti.

Predlog spremembe 88
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Uvodna izjava 8 b (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

(8b) Evropska unija bi si morala 
prizadevati za zagotavljanje dodatnih 
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spodbud, da bi države vstopale v 
prostovoljne partnerske sporazume v 
okviru akcijskega načrta FLEGT, pri 
čemer bi bilo treba upoštevati tudi, da so 
lahko ti prostovoljni partnerski sporazumi 
še posebej pomembni za svetovna 
prizadevanja v boju proti podnebnim 
spremembam z zmanjšanjem krčenja 
gozdov v okviru mednarodnih 
sporazumov.

Or. en

Obrazložitev

Poudariti je treba vlogo sedanje ureditve kot razloga za vstopanje držav v prostovoljne 
partnerske sporazume, pa tudi morebitnega vpliva teh sporazumov kar zadeva svetovna 
prizadevanja za omejitev krčenja gozdov v povezavi z zmanjšanjem poledic izpustov.

Predlog spremembe 89
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Stališče sveta
Uvodna izjava 10

Stališče sveta Predlog spremembe

(10) Glede na kompleksnost vprašanja 
nezakonite sečnje, kar zadeva njene 
temeljne dejavnike in učinke, bi bilo treba 
spodbude za nezakonito ravnanje zmanjšati 
z usmeritvijo na ravnanje gospodarskih 
subjektov.

(10) Glede na kompleksnost vprašanja 
nezakonite sečnje, kar zadeva njene 
temeljne dejavnike in učinke, bi bilo treba 
spodbude za nezakonito ravnanje zmanjšati 
z usmeritvijo na ravnanje gospodarskih 
subjektov. Najučinkovitejša rešitev za 
odvrnitev gospodarskih subjektov od 
trgovanja z dobavitelji nezakonito 
pridobljenega lesa je povečanje zahtev in 
obveznosti ter okrepitev pravnih možnosti 
za pregon gospodarskih subjektov, ki 
omogočajo uvrščanje nezakonito 
pridobljenega lesa in lesnih proizvodov na 
notranji trg.

Or. en
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Obrazložitev

Izraz „dostopnost na trgu“, ki ga predlaga poročevalec [predlog spremembe 6], je preširok 
in pomeni pravno negotovost. Izraz „dajanje na trg“ je opredeljen in se uporablja v pravnem 
redu Skupnosti, medtem ko tone velja za izraz „dostopnost na trgu“. Dostopnost bi lahko 
veljala za vse gospodarske subjekte v verigi nadzora, od malega kmeta do lokalnega 
dobavitelja pohištva. 

Predlog spremembe 90
Paolo Bartolozzi

Stališče sveta
Uvodna izjava 10 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(10a) V Evropi in po svetu se vedno bolj 
razvija certificiranje gozdov. Poleg tega 
vedno večje število vlad in javnih organov, 
zlasti v EU, uporablja certificiranje 
gozdov kot sredstvo za zagotavljanje 
zakonitosti in trajnosti svojih javnih 
naročil. Obravnava zakonito 
pridobljenega lesa in lesnih proizvodov, ki 
jih preverja tretja stran, kot zakonito 
pridobljenega, bi bilo priznanje dosežkov 
gozdarskega sektorja v boju proti 
nezakonitemu pridobivanju lesa in 
spodbuda za nadaljnje širjenje 
trajnostnega upravljanja gozdov ter 
njihovega certificiranja po svetu.

Or. en

Predlog spremembe 91
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Uvodna izjava 12

Stališče sveta Predlog spremembe

(12) Mnogi lesni proizvodi so obdelani v 
številnih postopkih preden in potem ko so 
prvič dani na trg. Da bi se izognili 

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

nepotrebnim upravnim obremenitvam, bi 
morale zahteve iz te uredbe o popolni 
potrebni skrbnosti veljati samo za tiste 
gospodarske subjekte, ki les in lesne 
proizvode dajo prvič na notranji trg, ne pa 
za vse gospodarske subjekte, ki so 
vključeni v distribucijsko verigo. Za vse 
gospodarske subjekte v dobavni verigi pa 
bi morala veljati prevladujoča prepoved 
dajanja na trg lesa ali lesnih proizvodov iz 
nezakonitega vira ter obveza, da v zvezi s 
tem ravnajo s potrebno skrbnostjo. Da se 
spodbuja upoštevanje te prevladujoče 
prepovedi, bi morali gospodarski subjekti, 
ki dajejo na trg les ali lesne proizvode, 
uporabljati sistem potrebne skrbnosti, ki 
ga vzpostavijo sami ali ga vzpostavi 
nadzorna organizacija.

Or. en

Obrazložitev

Sistemi potrebne skrbnosti bi morali biti obvezni za gospodarske subjekte, ki dajejo na trg les 
ali lesne proizvode. Obveznosti gospodarskih subjektov, ki omogočajo dostopnost lesa in 
lesnih proizvodov, bi morale biti znatno manjše.

Predlog spremembe 92
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Stališče sveta
Uvodna izjava 12

Stališče sveta 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 obremenitvam, bi 
morale zahteve iz te uredbe veljati samo za 
tiste gospodarske subjekte, ki les in lesne 
proizvode dajo prvič na notranji 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 obremenitvam, bi 
morale zahteve iz te uredbe o popolni 
potrebni skrbnosti veljati samo za tiste 
gospodarske subjekte, ki les in lesne 
proizvode dajo prvič na notranji trg, ne pa 
za vse gospodarske subjekte, ki so 
vključeni v distribucijsko verigo. Za 
gospodarske subjekte, ki les in lesne 
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proizvode dajo prvič na notranji trg, bi 
morala veljati prepoved dajanja 
nezakonito pridobljenega lesa ali lesnih 
proizvodov na trg ter bi morali v zvezi s 
tem ravnati potrebno skrbnostjo.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „dostopnost na trgu“, ki ga predlaga poročevalec [predlog spremembe 8], je preširok 
in pomeni pravno negotovost. Izraz „dajanje na trg“ je opredeljen in se uporablja v pravnem 
redu Skupnosti, medtem ko tone velja za izraz „dostopnost na trgu“. Naložiti odgovornost na 
celotno dobavno verigo je pretirano.

Predlog spremembe 93
Kartika Tamara Liotard

Stališče sveta
Uvodna izjava 14 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

(14a) Gospodarski subjekti iz držav z 
gozdovi mednarodnega ekološkega 
pomena bi morali imeti posebno 
odgovornost za trajnostno izkoriščanje 
lesa.

Or. en

Obrazložitev

Države, ki imajo še vedno velik delež pragozdov ali gozdov z veliko ohranitveno vrednostjo, 
so pogosto države v razvoju, kjer je nevarnost nezakonite sečnje velika. Zato bi se morali 
gospodarski subjekti iz teh držav zavedati svoje vloge pri ohranjanju teh gozdov.
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Predlog spremembe 94
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Uvodna izjava 16

Stališče sveta Predlog spremembe

(16) Da bi preprečili nepotrebno upravno 
obremenitev, bi bilo treba določiti, da 
gospodarskim subjektom, ki že 
uporabljajo sisteme ali postopke, ki so v 
skladu z zahtevami te uredbe, ni treba 
vzpostaviti novih sistemov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ni ustreznega operativnega člena.

Predlog spremembe 95
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Uvodna izjava 18 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

(18a) Za učinkovito izvajanje te uredbe je 
potrebno obsežnejše sodelovanje med 
nacionalnimi organi, pa tudi med 
različnimi organi v nacionalnih upravah, 
tudi med agencijami, ki so odgovorne za 
gozdarstvo, za izvajanje okoljskih 
predpisov in za carine.

Or. en

Obrazložitev

Za preprečevanje dajanja na trg nezakonito pridobljenega lesa utegne biti potrebno 
sodelovanje med agencijami.
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Predlog spremembe 96
Andres Perello Rodriguez

Stališče sveta
Uvodna izjava 21

Stališče sveta Predlog spremembe

(21) Ob upoštevanju mednarodnega 
značaja nezakonite sečnje in s tem 
povezanega trgovanja bi morali pristojni 
organi sodelovati med seboj ter z 
upravnimi organi tretjih držav in Komisijo.

(21) Ob upoštevanju mednarodnega 
značaja nezakonite sečnje in s tem 
povezanega trgovanja bi morali pristojni 
organi sodelovati med seboj, z 
organizacijami civilne družbe, s 
sektorskimi organizacijami ter z 
upravnimi organi tretjih držav in Komisijo.

Or. es

Predlog spremembe 97
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Uvodna izjava 21 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

(21a) Da se podpira zmožnost 
gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg 
ali dajejo na voljo les in lesne proizvode, 
za izpolnjevanje zahtev iz te uredbe, bi 
morale države članice, ob upoštevanju 
položaja majhnih in srednje velikih 
podjetij, zagotoviti gospodarskim 
subjektom tehnično in drugo pomoč za 
spodbujanje izmenjave informacij, zlasti v 
zvezi z izvajanjem obveznosti 
gospodarskih subjektov o potrebni 
skrbnosti.

Or. en

Obrazložitev

Zagotovi se okvir za zmanjšanje upravnega bremena, tudi ob upoštevanju položaja majhnih in 
srednje velikih podjetij. Podlaga za nov člen, ki zajema tehnično pomoč gospodarskim 
subjektom in izmenjavo informacij. 
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Predlog spremembe 98
Daciana Octavia Sârbu

Stališče sveta
Uvodna izjava 22

Stališče sveta Predlog spremembe

(22) Države članice bi morale zagotoviti, 
da se kršenje te uredbe kaznuje z 
učinkovitimi, sorazmernimi in 
odvračilnimi kaznimi.

(22) Države članice bi morale zagotoviti, 
da se kršenje te uredbe kaznuje z 
učinkovitimi, sorazmernimi in 
odvračilnimi kaznimi. Opozoriti velja, da 
veliko število ljudi na podeželskih 
območjih, zlasti v novih državah članicah, 
še vedno živi v samooskrbi, kar lahko 
vključuje sečnjo lesa in njegovo 
distribucijo v majhnih količinah. 
Izrekanje kazni v povezavi s kršitvami te 
uredbe bi moralo priznavati posebne 
okoliščine subjektov, ki živijo v 
samooskrbi in imajo omejene možnosti za 
izpolnjevanje zahtev sistemov potrebne 
skrbnosti, ki jih lažje izvajajo večji 
gospodarski subjekti s komercialnimi 
dejavnostmi in več sredstvi.

Or. en

Obrazložitev

Če se na ravni EU določijo kazni, bi bilo primerno državam članicam dopustiti nekaj 
prožnosti pri obravnavi oseb, ki živijo v samooskrbi in bi bile lahko uvrščene v kategorijo 
„gospodarskih subjektov“, pa verjetno nimajo znanja in sredstev, potrebnih za izvajanje 
sistemov potrebne skrbnosti, revizij itd.

Predlog spremembe 99
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Uvodna izjava 23

Stališče sveta Predlog spremembe

(23) Komisiji bi bilo treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 

(23) Komisiji bi bilo treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
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unije (PDEU) podeliti pooblastilo za 
sprejetje delegiranih aktov glede postopkov 
za priznanje nadzornih organizacij ali 
njihovo zavrnitev, nadaljnjih ustreznih 
meril ocenjevanja tveganja, ki bi lahko bila 
potrebna za dopolnitev tistih, ki so že 
določena s to uredbo, ter seznamov lesa in 
lesnih proizvodov, za katere se uporablja ta 
uredba. Zelo pomembno je, da se Komisija 
v pripravljalni fazi posvetuje s 
strokovnjaki, kakor se je zavezala v 
Sporočilu z dne 9. decembra 2009 o 
izvajanju člena 290 PDEU.

unije (PDEU) podeliti pooblastilo za 
sprejetje delegiranih aktov glede postopkov 
za priznanje nadzornih organizacij ali 
njihovo zavrnitev, glede splošnih načel in 
meril za dodatno natančno določitev 
opredelitve veljavne zakonodaje in glede 
nadaljnjih ustreznih meril ocenjevanja 
tveganja, ki bi lahko bila potrebna za 
dopolnitev tistih, ki so že določena s to 
uredbo, ter seznamov lesa in lesnih 
proizvodov, za katere se uporablja ta 
uredba. Zelo pomembno je, da se Komisija 
v pripravljalni fazi posvetuje s 
strokovnjaki, kakor se je zavezala v 
Sporočilu z dne 9. decembra 2009 o 
izvajanju člena 290 PDEU.

Or. en

Obrazložitev

Sledi predlogu, da se z delegiranimi akti dodatno opredeli pravna načela in merila.

Predlog spremembe 100
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Uvodna izjava 23 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

(23a) Za zagotavljanje dobro delujočega 
notranjega trga z gozdnimi proizvodi bi 
morala Komisija redno analizirati vpliv te 
uredbe. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti posledicam uredbe za mala in 
srednje velika podjetja. Zato bi morala 
Komisija v zvezi s tem redno izvajati 
študije in ocene učinka uredbe na 
notranji trg, s posebnim poudarkom na 
malih in srednje velikih podjetjih, pa tudi 
na trajnostnih gozdarskih praksah.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe 29 iz prve obravnave. Podlaga za operativni člen 18(3), ki ureja 
poročanje o posledicah uredbe.

Predlog spremembe 101
Anja Weisgerber

Stališče sveta
Člen 1

Stališče sveta Predlog spremembe

Ta uredba določa obveznosti gospodarskih 
subjektov, ki les in lesne proizvode dajo 
prvič na notranji trg, v zvezi z 
zmanjšanjem tveganja glede dajanja na trg 
nezakonito pridobljenega lesa in lesnih 
proizvodov, pridobljenih iz takšnega lesa.

Ta uredba določa obveznosti gospodarskih 
subjektov, ki les in lesne proizvode dajo 
prvič na notranji trg ali na njem omogočijo 
njihovo dostopnost, v zvezi z zmanjšanjem 
tveganja glede dajanja na trg nezakonito 
pridobljenega lesa in lesnih proizvodov, 
pridobljenih iz takšnega lesa.

Or. de

Obrazložitev

Zahteve o potrebni skrbnosti v celoti veljajo samo za gospodarski subjekt, ki les prvi da na 
notranji trg ali tam omogoči njegovo dostopnost. Namenska kontrola prvega dajanja lesa na 
trg je zadostna in sorazmerna.

Predlog spremembe 102
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Stališče sveta
Člen 1

Stališče sveta Predlog spremembe

Ta uredba določa obveznosti gospodarskih 
subjektov, ki les in lesne proizvode dajo 
prvič na notranji trg, v zvezi z zmanjšanjem 
tveganja glede dajanja na trg nezakonito 
pridobljenega lesa in lesnih proizvodov, 
pridobljenih iz takšnega lesa.

Ta uredba določa obveznosti gospodarskih 
subjektov, ki les in lesne proizvode dajo 
prvič na notranji trg, za preprečevanje
dajanja na trg nezakonito pridobljenega 
lesa in lesnih proizvodov, pridobljenih iz 
takšnega lesa.

Or. en
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Obrazložitev

Da se zmanjša upravno breme za mala in srednje velika podjetja, bi se morala uredba 
uporabljati samo za gospodarske subjekte, ki prvi dajo na trg les ali lesne proizvode.

Predlog spremembe 103
Paolo Bartolozzi

Stališče sveta
Člen 2 – točka d

Stališče sveta Predlog spremembe

(d) "država pridobivanja" pomeni državo
ali ozemlje, na katerem je bil les ali les, iz 
katerega so izdelani lesni proizvodi, 
pridobljen;

(d) "država pridobivanja" pomeni državo, v 
kateri je bil les ali les, iz katerega so 
izdelani lesni proizvodi, pridobljen;

Or. en

Predlog spremembe 104
Christa Klaß

Stališče sveta
Člen 2 – točka f a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

(fa) "tveganje" pomeni tveganje, da se 
trguje z nezakonito pridobljenim lesom ali 
lesnimi proizvodi iz takšnega lesa, ki je/so 
na trg prišel/prišli zaradi neupoštevanja 
nacionalne zakonodaje in/ali nepravilne 
uporabe sistemov nadzora nad trgovino;

Or. en
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Predlog spremembe 105
Christa Klaß

Stališče sveta
Člen 2 – točka f b (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

(fb) "zanemarljivo" pomeni, da 
pomembnejša dejstva ne utemeljujejo 
domneve, da je bil zadevni les ali les v 
zadevnih lesnih proizvodih posekan v 
nasprotju z ustreznimi veljavnimi 
nacionalnimi pravnimi določbami in v 
nasprotju z vsemi sistemi nadzora, ki se 
nanašajo na trgovino z lesom, ter da se 
zato lesa ne sme tržiti;

Or. en

Predlog spremembe 106
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Člen 2 – točka f b (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

(fb) "potrebna skrbnost" pomeni 
obveznost uporabe vseh potrebnih 
sredstev, da se zagotovi, da na trgu ni 
dostopen nezakonito pridobljen les in 
lesni proizvodi;

Or. en

Obrazložitev

Pojasni se koncept in dopolni člen 4.
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Predlog spremembe 107
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Člen 2 – točka (g)

Stališče sveta Predlog spremembe

(g)"veljavna zakonodaja" pomeni veljavno 
zakonodajo države pridobivanja, vključuje 
pa naslednje:

(g) "veljavna zakonodaja" pomeni veljavno 
zakonodajo države pridobivanja, tudi 
lokalno in nacionalno zakonodajo, 
predpise, ustaljeno sodno prakso in 
ratificirane mednarodne sporazume, 
vključuje pa naslednje:

- pravice za pridobivanje lesa v okviru 
uradno razglašenih območij;

(i) pravice dostopa, uporabe in posesti, 
vključno s pravnimi, zaščitenimi ali 
priznanimi običajnimi pravicami 
domorodnih ljudstev;

- plačila za pravice za pridobivanje lesa in 
les, vključno s pristojbinami, povezanimi s 
pridobivanjem lesa;

(ii) varstvo okolja, vključno z 
ohranjanjem in upravljanjem gozdov;

- pridobivanje lesa, vključno z neposredno 
povezano okoljsko zakonodajo in 
zakonodajo o gozdovih;

(iii) pridobivanje lesa;

- pravice tretjih oseb do uporabe in posesti 
zemljišč, na katere lahko vpliva 
pridobivanje lesa;

(iv) predelavo lesa;

(v) davke, pristojbine in licenčnine, 
kolikor se nanašajo na gozdarski sektor;
(vi)zakonodajo o socialni varnosti in 
delavsko zakonodajo, vključno z zdravjem 
in varnostjo;

- trgovinsko in carinsko zakonodajo, 
kolikor se nanašata na gozdarski sektor.

(vii)trgovinsko in carinsko zakonodajo, 
kolikor se nanašata na gozdarski sektor.

Da bi podrobneje določila to opredelitev, 
Komisija z delegiranimi akti določi 
splošna načela in merila ter, kolikor je to 
mogoče, zbere in objavi kazalce za vsako 
državo proizvajalko lesa. 
Za delegirane akte iz te točke se uporablja 
postopek iz členov 13, 14 in 15.

Or. en
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Obrazložitev

Opredelitev temelji na vzorcu zakonitosti iz prostovoljnih partnerskih sporazumov v okviru 
FLEGT, ki črpajo iz strokovnega znanja Komisije. Podobno strukturo imajo tudi obstoječe 
sheme. Zagotovi se, da se v sistemih potrebne skrbnosti upoštevajo skupne smernice in 
metodologije. Preprečijo se ah hoc opredelitve. Vključeni so ratificirani mednarodni 
sporazumi, skupnosti, upravljanje gozdov, socialna varnost, delo in pravice staroselcev, kot v 
predlogu spremembe 38 iz prve obravnave. Oblikovanje načel in meril je treba opraviti prek 
delegiranih aktov.

Predlog spremembe 108
Gerben-Jan Gerbrandy

Stališče sveta
Člen 2 – točka (g)

Stališče sveta Predlog spremembe

(g) "veljavna zakonodaja" pomeni veljavno
zakonodajo države pridobivanja, vključuje 
pa naslednje:

(g) "veljavna zakonodaja" pomeni veljavne 
zakone in veljavno nacionalno, 
regionalno ali mednarodno zakonodajo v 
državi pridobivanja, vključuje pa 
naslednje:

– pravice za pridobivanje lesa v okviru 
uradno razglašenih območij;

– pravice za zakonito pridobivanje lesa v 
okviru uradno razglašenih območij;

– plačila za pravice za pridobivanje lesa in 
les, vključno s pristojbinami, povezanimi s 
pridobivanjem lesa;

– plačila za pravice za pridobivanje lesa in 
les, vključno z davki in pristojbinami, 
povezanimi s pridobivanjem lesa;

– pridobivanje lesa, vključno z neposredno
povezano okoljsko zakonodajo in 
zakonodajo o gozdovih;

– zahteve glede ohranjanja biotske 
raznovrstnosti, pridobivanje lesa in 
gospodarjenje z gozdovi, vključno s
povezano okoljsko zakonodajo in 
zakonodajo o gozdovih, pa tudi delavsko 
in socialno zakonodajo;

– pravice tretjih oseb do uporabe in posesti 
zemljišč, na katere lahko vpliva 
pridobivanje lesa; ter

– pravne ali običajne pravice tretjih oseb 
do uporabe in posesti zemljišč, na katere 
lahko vpliva pridobivanje lesa; ter

– trgovinsko in carinsko zakonodajo, 
kolikor se nanašata na gozdarski sektor.

– trgovinsko in carinsko zakonodajo, 
kolikor se nanašata na gozdarski sektor.

Or. en
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Obrazložitev

Deloma se ponovno uvedejo bistvene sestavine predloga spremembe 38 iz prve obravnave, ki 
je bil sprejet 22. aprila 2009.

Predlog spremembe 109
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Člen 2 – točka g a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

(ga) "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.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev se zgleduje po izvirnem predlogu Komisije. 

Predlog spremembe 110
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Stališče sveta
Člen 3 – naslov

Stališče sveta Predlog spremembe

Status lesa in lesnih proizvodov, zajetih v 
načrtu FLEGT in konvenciji CITES

Status lesa in lesnih proizvodov, zajetih v 
načrtu FLEGT, konvenciji CITES in v 
obstoječih svetovno priznanih sistemih 
certificiranja gozdov 

Or. en

Obrazložitev

Priznati je treba vrednost obstoječih verodostojnih sistemov certificiranja gozdov. Upa se, da 
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bi izjema za te sisteme lahko privedla tudi do povečanja števila certificiranih gozdov po svetu.

Predlog spremembe 111
Paolo Bartolozzi

Stališče sveta
Člen 3 – naslov

Stališče sveta Predlog spremembe

Status lesa in lesnih proizvodov, zajetih v 
načrtu FLEGT in konvenciji CITES

Status lesa in lesnih proizvodov, zajetih v 
načrtu FLEGT in konvenciji CITES ter v 
sistemih certificiranja, ki jih preverjajo 
tretje strani

Or. en

Predlog spremembe 112
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Stališče sveta
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

Les in lesne proizvode, ki jih odobri 
verodostojen sistem certificiranja tretje 
strani, se za namene te uredbe obravnava 
kot zakonito pridobljene. 

Or. en

Obrazložitev

Priznati je treba vrednost obstoječih verodostojnih sistemov certificiranja gozdov. Upa se, da 
bi izjema za te sisteme lahko privedla tudi do povečanja števila certificiranih gozdov po svetu.
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Predlog spremembe 113
Paolo Bartolozzi

Stališče sveta
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

Za namene te uredbe se les in proizvodi iz 
lesa, ki je bil potrjen v skladu s sistemom 
certificiranja gozdov, ki ga preverja tretja 
stran in ki vsebuje obveznost zakonitosti 
ter je v skladu s to uredbo in njenimi 
izvedbenimi določbami, šteje, kot da je 
pridobljen zakonito.

Or. en

Predlog spremembe 114
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Stališče sveta
Člen 4 – odstavek -1 (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

-1. Dajanje na trg ali omogočanje 
dostopnosti na trgu lesa ali proizvodov iz 
lesa, ki je bil pridobljen nezakonito, je 
prepovedano. Gospodarski subjekti s 
potrebno skrbnostjo zagotavljajo, da ne 
dajejo na trg ali ne omogočajo dostopnosti 
nezakonito pridobljenega lesa ali lesnih 
proizvodov iz takšnega lesa.

Or. en

Obrazložitev

Splošna prepoved dajanja nezakonito pridobljenega lesa na trg je bistvena za doseganje 
ciljev uredbe. Poleg tega je treba vzpostaviti neposredno povezavo med prepovedjo in 
posebnimi obveznostmi gospodarskih subjektov, da se ohrani pravna varnost.
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Predlog spremembe 115
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Stališče sveta
Člen 4 – odstavek 1

Stališče sveta Predlog spremembe

1. Gospodarski subjekti si s potrebno 
skrbnostjo prizadevajo za zmanjšanje 
tveganja dajanja na trg nezakonito 
pridobljenega lesa ali lesnih proizvodov, 
pridobljenih iz takega lesa. V ta namen 
uporabljajo sveženj postopkov in ukrepov 
(v nadaljnjem besedilu: sistem potrebne 
skrbnosti), kakor je opredeljen v členu 5.

1. Gospodarski subjekti, ki dajejo les ali 
lesne proizvode na trg, zagotovijo 
skladnost z obveznostmi iz odstavka -1 z 
uporabo svežnja postopkov in ukrepov (v 
nadaljnjem besedilu: sistem potrebne 
skrbnosti), kakor je opredeljen v členu 5. 
Ta sistem potrebne skrbnosti vzpostavi 
gospodarski subjekt ali nadzorna 
organizacija iz člena 7.

Or. en

Obrazložitev

Vzpostavi se povezava med obveznostjo potrebne skrbnosti in prepovedjo. Okrepi se pravna 
varnost in pravna zaščita gospodarskih subjektov. Vzpostavlja sorazmernost med prepovedjo 
in problemom, pri čemer neposredno odgovarja na vprašanja Komisije glede izvajanja in 
izvrševanja samostojne prepovedi.

Predlog spremembe 116
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Člen 4 – odstavek 2

Stališče sveta Predlog spremembe

2. Vsi gospodarski subjekti vzdržujejo in 
redno ocenjujejo sistem potrebne skrbnosti, 
ki ga uporabljajo, razen v primerih, ko 
uporabljajo sistem potrebne skrbnosti, ki 
ga vzpostavi nadzorna organizacija iz člena 
7.

2. Vsi gospodarski subjekti vzdržujejo in 
redno ocenjujejo sistem potrebne skrbnosti, 
ki ga uporabljajo, razen v primerih, ko 
uporabljajo sistem potrebne skrbnosti, ki 
ga vzpostavi nadzorna organizacija iz člena 
7. Obstoječi nacionalni zakonodajni 
nadzor in vsaka prostovoljna veriga 
nadzornih mehanizmov, ki izpolnjuje 
zahteve iz te uredbe, se lahko uporablja 
kot podlaga za sistem potrebne skrbnosti.
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 42 iz prve obravnave EP. 

Predlog spremembe 117
Theodoros Skylakakis, Cristina Gutiérrez-Cortines

Stališče sveta
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

2a. Gospodarski subjekti, z izjemo malih 
in srednje velikih podjetij, ki na trgu 
dajejo na voljo les in lesne proizvode v 
vrednosti, ki presega 100 000 EUR na 
leto, morajo za celotno dobavno verigo:
(i) opredeliti gospodarski subjekt, ki je 
dobavil les in lesne proizvode, ter 
gospodarski subjekt, ki so mu bili les in 
lesni proizvodi dobavljeni;
(ii) na zahtevo zagotoviti informacije o 
imenu vrste, državi ali državah izvora in, 
kjer je to izvedljivo, potrdilo o izvoru;
(iii) po potrebi preveriti, ali je gospodarski 
subjekt, ki je dobavil les in lesne 
proizvode, izpolnil vse obveznosti iz te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Gospodarski subjekti, z izjemo malih in srednje velikih podjetij, ki na trgu dajejo na voljo les 
in lesne proizvode v transakcijah velikih količin, glede tega izvajajo potrebno skrbnost, zanje 
pa bi morala veljati tudi obveznost zagotavljanja osnovnih informacij o proizvodih, 
njihovemu viru in komu jih dobavljajo.
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Predlog spremembe 118
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

Če gospodarski subjekt vedo, sumijo ali 
utemeljeno domnevajo, da se na trg daje 
nezakonito pridobljen les ali lesni 
proizvodi iz takšnega lesa ali se na trgu 
omogoča dostop do njih, o tem obvestijo 
pristojne organe.

Or. en

Obrazložitev

Obveznost poročanja za spodbujanje izvrševanja, s čimer prepoved postane sorazmerna in 
učinkovita, saj preprečuje nadaljnje omogočanje dostopnosti nezakonito pridobljenega lesa. 

Predlog spremembe 119
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Stališče sveta Predlog spremembe

(b) Postopki ocenjevanja tveganja 
gospodarskemu subjektu omogočijo, da 
analizira in oceni tveganje nezakonito 
pridobljenega lesa ali lesnih proizvodov, 
pridobljenih iz takega lesa, ki se dajejo na 
trg.

(b) Postopki ocenjevanja tveganja 
gospodarskemu subjektu omogočijo, da 
analizira in oceni tveganje nezakonito 
pridobljenega lesa ali lesnih proizvodov, 
pridobljenih iz takega lesa, ki se dajejo na 
trg.

Pri takšnih postopkih se upoštevajo 
informacije iz točke (a) ter ustrezna merila 
ocenjevanja tveganja, vključno z:

Pri takšnih postopkih se upoštevajo 
informacije iz točke (a) ter ustrezna merila 
ocenjevanja tveganja, vključno z:

– zagotavljanjem skladnosti z veljavno 
zakonodajo, ki lahko vključuje 
certificiranje ali druge sheme tretjih strani, 
ki vključujejo preverjanje usklajenosti z 
veljavno zakonodajo;

– zagotavljanjem skladnosti z veljavno 
zakonodajo, ki lahko vključuje 
certificiranje ali druge sheme tretjih strani, 
ki vključujejo preverjanje usklajenosti z 
veljavno zakonodajo;

– razširjenostjo nezakonitega pridobivanja – raven posvetovanja z zainteresiranimi 



PE440.145v02-00 32/66 AM\814446SL.doc

SL

določenih drevesnih vrst; stranmi;
– razširjenostjo nezakonitega pridobivanja 
ali postopkov v državi in/ali na lokalnem 
področju, kjer je bil les pridobljen;

– razširjenostjo nezakonitega pridobivanja 
ali postopkov v državi in/ali na lokalnem 
področju, kjer je bil les pridobljen, 
vključno z upoštevanjem razširjenosti 
oboroženih konfliktov, dokazanega 
neuspeha pri gospodarjenju z gozdovi in 
visokih ravni korupcije;

– obstoječimi prepovedmi varnostnega 
sveta Združenih narodov ali Sveta 
Evropske unije na uvoz in izvoz lesa;

– zapletenostjo dobavne verige lesnih 
proizvodov.

– zapletenostjo dobavne verige lesnih 
proizvodov.

Or. en

Obrazložitev

Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi je glavna značilnost in uspeh akcijskega načrta 
FLEGT. Odprtost sistema potrebne skrbnosti je dejavnik, ki lahko veliko prispeva k 
njegovemu uspehu pri učinkovitemu ocenjevanju tveganja. Tudi predlog spremembe 47 iz 
prvega branja o konfliktnih območjih. Upoštevanje oboroženih konfliktov bi moralo biti 
izrecen del postopka ocenjevanja tveganja. Postopek bi moral upoštevati tudi ustrezne 
prepovedi.

Predlog spremembe 120
Paolo Bartolozzi

Stališče sveta
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Stališče sveta Predlog spremembe

(b) Postopki ocenjevanja tveganja 
gospodarskemu subjektu omogočijo, da 
analizira in oceni tveganje nezakonito 
pridobljenega lesa ali lesnih proizvodov, 
pridobljenih iz takega lesa, ki se dajejo na 
trg. 

(b) Postopki ocenjevanja tveganja 
gospodarskemu subjektu omogočijo, da 
analizira in oceni tveganje nezakonito 
pridobljenega lesa ali lesnih proizvodov, 
pridobljenih iz takega lesa, ki se dajejo na 
trg.

Pri takšnih postopkih se upoštevajo 
informacije iz točke (a) ter ustrezna merila 
ocenjevanja tveganja, vključno z:

Pri takšnih postopkih se upoštevajo 
informacije iz točke (a) ter ustrezna merila 
ocenjevanja tveganja, vključno z:

– zagotavljanjem skladnosti z veljavno 
zakonodajo, ki lahko vključuje 

– zagotavljanjem skladnosti z veljavno 
zakonodajo, ki lahko vključuje 
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certificiranje ali druge sheme tretjih strani, 
ki vključujejo preverjanje usklajenosti z 
veljavno zakonodajo;

certificiranje ali druge sheme tretjih strani, 
ki vključujejo preverjanje usklajenosti z 
veljavno zakonodajo;

– razširjenostjo nezakonitega pridobivanja 
določenih drevesnih vrst;

– razširjenostjo nezakonitega pridobivanja 
določenih drevesnih vrst;

– razširjenostjo nezakonitega pridobivanja 
ali postopkov v državi in/ali na lokalnem 
področju, kjer je bil les pridobljen;

– razširjenostjo nezakonitega pridobivanja 
v državi in/ali na lokalnem področju, kjer 
je bil pridobljen les;

– zapletenostjo dobavne verige lesnih 
proizvodov.

– zapletenostjo dobavne verige lesnih 
proizvodov.

Or. en

Predlog spremembe 121
Anja Weisgerber

Stališče sveta
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Stališče sveta Predlog spremembe

c) Razen kadar je bilo med postopki 
ocenjevanja tveganja, kakor je navedeno v 
točki (b) ugotovljeno, da je tveganje 
zanemarljivo, postopki za zmanjševanje 
tveganja pomenijo sveženj ukrepov in 
postopkov, ki so zadostni in sorazmerni za 
učinkovito zmanjšanje tveganja in lahko 
vključujejo zahtevo po dodatnih 
informacijah ali dokumentih ter/ali zahtevo 
po preverjanju, ki ga opravi tretja stran.

c) Razen kadar je bilo med postopki 
ocenjevanja tveganja, kakor je navedeno v 
točki (b), ali na podlagi objektivnih meril 
ugotovljeno, da je tveganje zanemarljivo, 
postopki za zmanjševanje tveganja 
pomenijo sveženj ukrepov in postopkov, ki 
so zadostni in sorazmerni za učinkovito 
zmanjšanje tveganja in lahko vključujejo 
zahtevo po dodatnih informacijah ali 
dokumentih ter/ali zahtevo po preverjanju, 
ki ga opravi tretja stran.

Or. de

Obrazložitev

Nevarnost, da bi prišlo do nezakonite sečnje, je zaradi zakonskih določb in posebnega odnosa 
lastnikov gozdov do njihovih gozdnih površin v številnih primerih zanemarljiva ali pa je sploh 
ni. S postopki ocenjevanja tveganja pa tudi na podlagi objektivnih meril (na primer manjše 
gozdne posesti) je nevarnost mogoče dovolj dobro oceniti. Na ta način bo pri izvajanju 
omogočeno ustrezno ravnotežje med stroški in koristmi.
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Predlog spremembe 122
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Stališče sveta
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1

Stališče sveta Predlog spremembe

3. Da bi upoštevali spremembe na trgu in 
izkušnje, pridobljene pri izvajanju te 
uredbe, zlasti, kakor so bili ugotovljeni na 
podlagi poročanja iz člena 18(3), lahko 
Komisija v skladu s členom 290 PDEU 
sprejema delegirane akte v zvezi z 
nadaljnjimi ustreznimi merili ocenjevanja 
tveganja, ki bi lahko bila potrebna za 
dopolnitev tistih iz drugega pododstavka 
točke (b) odstavka 1 tega člena. Komisija 
pri sprejemanju teh delegiranih aktov 
ravna v skladu z zadevnimi določbami te 
uredbe.

3. Ob upoštevanju sprememb na trgu in 
izkušenj, pridobljenih pri izvajanju te 
uredbe, zlasti, kakor so bili ugotovljeni na 
podlagi poročanja iz člena 18(3), lahko 
Komisija v skladu s členom 290 PDEU 
sprejema delegirane akte za dopolnitev 
odstavka 1 tega člena, da se poveča 
učinkovitost sistema potrebne skrbnosti 
pri preprečevanju dajanja na notranji trg 
nezakonito pridobljenega lesa ali lesnih 
proizvodov.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „dostopnost na trgu“, ki ga predlaga poročevalec, je preširok in pomeni pravno 
negotovost. Izraz „dajanje na trg“ je opredeljen in se uporablja v pravnem redu Skupnosti, 
medtem ko tone velja za izraz „dostopnost na trgu“. Dostopnost bi lahko veljala za vse 
gospodarske subjekte v verigi nadzora, od malega kmeta do lokalnega dobavitelja pohištva. 

Predlog spremembe 123
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1

Stališče sveta Predlog spremembe

3. Da bi upoštevali spremembe na trgu in 
izkušnje, pridobljene pri izvajanju te 
uredbe, zlasti, kakor so bili ugotovljeni na 
podlagi poročanja iz člena 18(3), lahko 
Komisija v skladu s členom 290 PDEU 
sprejema delegirane akte v zvezi z 
nadaljnjimi ustreznimi merili ocenjevanja 
tveganja, ki bi lahko bila potrebna za 

3. Da bi upoštevali spremembe na trgu in 
izkušnje, pridobljene pri izvajanju te 
uredbe, zlasti, kakor so bili ugotovljeni pri 
izmenjavi informacij iz člena 11a1 in na 
podlagi poročanja iz člena 18(3), lahko 
Komisija v skladu s členom 290 PDEU 
sprejema delegirane akte v zvezi z 
nadaljnjimi ustreznimi merili ocenjevanja 
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dopolnitev tistih iz drugega pododstavka 
točke (b) odstavka 1 tega člena. Komisija 
pri sprejemanju teh delegiranih aktov ravna 
v skladu z zadevnimi določbami te uredbe.

tveganja, ki bi lahko bila potrebna za 
dopolnitev tistih iz drugega pododstavka 
točke (b) odstavka 1 tega člena. Komisija 
pri sprejemanju teh delegiranih aktov ravna 
v skladu z zadevnimi določbami te uredbe.

______________
1 Člen 11 a (novo)
1. Pristojni organi, ki jim pomaga 
Komisija, gospodarskim subjektom 
zagotovijo tehnično pomoč ter usmerjanje, 
pri čemer upoštevajo položaj malih in 
srednje velikih podjetij, da spodbujajo 
izpolnjevanje zahtev iz te uredbe, zlasti 
kar zadeva izvajanje sistema potrebne 
skrbnosti v skladu s členom 5.
2. Pristojni organi, ki jim pomaga 
Komisija, spodbujajo izmenjavo 
informacij o najboljši praksi kar zadeva 
izvajanje te uredbe in takšne informacije 
na zahtevo dajo na razpolago 
gospodarskim subjektom, zlasti malim in 
srednje velikim podjetjem.
3. Pristojni organi in Komisija beležijo in 
razširjajo informacije o nezakoniti sečnji 
in z njo povezanemu trgovanju, da 
gospodarskim subjektom pomagajo pri 
ocenjevanju sistemskega tveganja, kot je 
opredeljeno v členu 5(1)(b).
4. Pri razširjanju takšnih informacij 
države članice zagotovijo spoštovanje 
poslovne skrivnosti in jamčijo za zaupnost 
vseh osebnih podatkov, s katerimi 
razpolagajo ali so z njimi seznanjene, v 
skladu z Direktivo 95/46.
5. Pomoč se zagotavlja tako, da se 
prepreči izgubljanje veljave odgovornosti 
pristojnih organov in se ohranja njihova 
neodvisnost pri zagotavljanju izvrševanja 
te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Izkušnje, pridobljene s tehnično pomočjo in usmerjanjem, bi bilo treba ravno tako upoštevati 
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pri dopolnjevanju meril za ocenjevanje tveganja.

Predlog spremembe 124
Julie Girling

Stališče sveta
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

3a. Posameznim državam članicam se ne 
prepreči, da v zvezi z dostopom lesa in 
lesnih proizvodov na trg določijo strožje 
zahteve glede pridobivanja in izvora lesa, 
kot so določene v tej uredbi, vključno z 
zahtevami, ki določajo trajnostno 
upravljanje gozdov, varstvo okolja, 
ohranjanje biotske raznovrstnosti in 
ekosistemov, varstvo lokalnih skupnosti in 
njihovega življenjskega okolja, varstvo 
skupnosti, ki so odvisne od gozda, ter 
spoštovanje pravic domorodnih ljudstev in 
človekovih pravic.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe obnavlja predloge sprememb iz prve obravnave Parlamenta, s katerimi 
se državam članicam omogoči, da po potrebi sprejmejo strožje nacionalne zahteve.

Predlog spremembe 125
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Stališče sveta
Člen 5 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

Člen 5a
Označevanje

Države članice zagotovijo, da so do …* 
ves les in lesni proizvodi, ki so dani na trg, 
ustrezno označeni z informacijami, 
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opredeljenimi v členu 4(2a)(i) in (ii).
Komisija lahko z delegiranimi akti 
sprejme podrobna pravila, da zagotovi 
učinkovito delovanje sistema označevanja. 
Za delegirane akte iz tega odstavka se 
uporabljajo postopki iz členov 13, 14 in 
15.
* UL: dve leti od začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „dostopnost na trgu“, ki ga predlaga poročevalec [predlog spremembe 35], je preširok 
in pomeni pravno negotovost. Izraz „dajanje na trg“ je opredeljen in se uporablja v pravnem 
redu Skupnosti, medtem ko tone velja za izraz „dostopnost na trgu“. Dostopnost bi lahko 
veljala za vse gospodarske subjekte v verigi nadzora, od malega kmeta do lokalnega 
dobavitelja pohištva. 

Predlog spremembe 126
Anja Weisgerber

Stališče sveta
Člen 5 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

Člen 5 a
Države članice lahko gospodarskim 
subjektom dovolijo označevanje zakonito 
in trajnostno pridobljenega lesa, izključno 
na prostovoljni podlagi, ter v ta namen 
sprejmejo predpise za svoje območje, ki 
izključujejo zlorabe ali neupravičeno 
ponarejanje.

Or. de

Obrazložitev

Ukrepi iz uredbe v zadostni meri zagotavljajo, da se v EU na trg daje samo zakonito in 
trajnostno pridobljen les. Dodatno označevanje torej ni potrebno, saj bi to pomenilo 
nepotrebne obremenitve in birokratske obveznosti za gospodarske subjekte. Če se države 
članice odločijo za uporabo tega instrumenta v tržne namene, mora biti to izključno na 
prostovoljni podlagi.
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Predlog spremembe 127
Judith A. Merkies

Stališče sveta
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Stališče sveta Predlog spremembe

1. Vsaka država članica imenuje enega ali 
več pristojnih organov, ki so odgovorni za 
uporabo te uredbe. 

1. Vsaka država članica imenuje enega ali 
več pristojnih organov, ki so odgovorni za 
uporabo te uredbe. Ti organi imajo 
ustrezne pristojnosti za zagotavljanje 
izvajanja te uredbe s spremljanjem njene 
uporabe, preiskovanjem domnevnih 
kršitev v sodelovanju s carinsko upravo in 
pravočasnim poročanjem organom 
pregona o kršitvah.

Or. en

Obrazložitev

Obnavlja stališče EP iz prve obravnave. Nacionalni pristojni organi imajo bistveno vlogo pri 
zagotavljanju temeljitega in učinkovitega izvajanja te uredbe. Zato je nujno, da dobijo 
potrebne pristojnosti, pa tudi jasen časovni okvir, da se lahko primerno pripravijo na 
izvajanje uredbe.

Predlog spremembe 128
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

Ti organi imajo ustrezne pristojnosti za 
zagotavljanje izvajanja te uredbe s 
spremljanjem njene uporabe, 
preiskovanjem domnevnih kršitev v 
sodelovanju s carinsko upravo in 
pravočasnim poročanjem organom 
pregona o kršitvah.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe 63 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 129
Gerben-Jan Gerbrandy

Stališče sveta
Člen 7 – odstavek 1

Stališče sveta Predlog spremembe

1. Nadzorna organizacija opravlja 
naslednje funkcije:

1. Nadzorna organizacija:

(a) vzdržuje in redno ocenjuje sistem 
potrebne skrbnosti v skladu s členom 5 ter 
gospodarskim subjektom dodeli pravico do 
njegove uporabe;

(a) vzdržuje in redno ocenjuje sistem 
potrebne skrbnosti v skladu s členom 5 ter 
gospodarskim subjektom dodeli pravico do 
njegove uporabe;

(b) preverja pravilno uporabo svojega 
sistema potrebne skrbnosti s strani 
gospodarskih subjektov; 

b) preverja pravilno uporabo svojega 
sistema potrebne skrbnosti s strani 
gospodarskih subjektov;

(c) sprejme ustrezne ukrepe, če 
gospodarski subjekt njenega sistema 
potrebne skrbnosti ne uporablja pravilno, 
vključno z obvestilom pristojnim organom 
v primeru resne ali ponavljajoče se kršitve 
s strani gospodarskega subjekta.

(c) sprejme ustrezne ukrepe, če 
gospodarski subjekt njenega sistema 
potrebne skrbnosti ne uporablja pravilno, 
vključno z obvestilom pristojnim organom 
v primeru kršitve s strani gospodarskega 
subjekta.

Or. en

Predlog spremembe 130
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Stališče sveta Predlog spremembe

(b) preverja pravilno uporabo svojega
sistema potrebne skrbnosti s strani 
gospodarskih subjektov;

(b) ima vzpostavljen nadzorni mehanizem, 
s katerim zagotavlja, da gospodarski 
subjekti, ki jih je certificirala za uporabo 
sistema potrebne skrbnosti, ta sistem 
uporabljajo;
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Or. en

Obrazložitev

Izvirno besedilo Komisije in predlog spremembe 51 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 131
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Stališče sveta Predlog spremembe

(c) sprejme ustrezne ukrepe, če 
gospodarski subjekt njenega sistema
potrebne skrbnosti ne uporablja pravilno, 
vključno z obvestilom pristojnim organom 
v primeru resne ali ponavljajoče se kršitve 
s strani gospodarskega subjekta.

(c) sprejme ustrezne disciplinske ukrepe 
proti vsem certificiranim gospodarskim 
subjektom, ki ne ravnajo v skladu z 
njenim sistemom potrebne skrbnosti;
disciplinski ukrepi vključujejo poročanje 
o zadevi ustreznemu nacionalnemu 
pristojnemu organu.

Or. en

Obrazložitev

Izvirno besedilo Komisije in predlog spremembe 51 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 132
Paolo Bartolozzi

Stališče sveta
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Stališče sveta Predlog spremembe

(c) svoje dejavnosti opravlja tako, da 
prepreči navzkrižje interesov.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 133
Judith A. Merkies

Stališče sveta
Člen 7 – odstavek 4

Stališče sveta Predlog spremembe

4. Pristojni organi izvajajo redne preglede, 
ali nadzorne organizacije, ki delujejo v
skladu s pooblastili pristojnega organa, še 
naprej opravljajo dejavnosti iz odstavka 1 
in izpolnjujejo zahteve iz odstavka 2.

4. Pristojni organi izvajajo redne preglede, 
tudi preglede na terenu, v skladu z letnim 
načrtom ali na podlagi utemeljenih 
pomislekov tretjih strani, s katerimi 
preverijo ali nadzorne organizacije, ki 
delujejo v skladu s pooblastili pristojnega 
organa, še naprej opravljajo dejavnosti iz 
odstavka 1 in izpolnjujejo zahteve iz 
odstavka 2. O teh preverjanjih se obvesti 
Komisija, ki jih letno pregleda. Poročila o 
pregledih so dostopna javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Pretežno obnavlja stališče EP iz prve obravnave. Za izboljšanje učinkovitosti tega zakona je 
bistveno, da pregledi niso zgolj pisarniško opravilo. Za zagotavljanje preglednosti in 
dostopnosti informacij morajo biti poročila dostopna javnosti. Pristojni organi imajo zelo 
pomembno vlogo pri izvajanju te uredbe. Zato bi moral biti okvir njihovih dejavnosti jasno 
opredeljen – da se zagotovi tudi primerljivost izvedbenih ukrepov po EU.

Predlog spremembe 134
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Člen 7 – odstavek 4

Stališče sveta Predlog spremembe

4. Pristojni organi izvajajo redne preglede, 
ali nadzorne organizacije, ki delujejo v 
skladu s pooblastili pristojnega organa, še 
naprej opravljajo dejavnosti iz odstavka 1 
in izpolnjujejo zahteve iz odstavka 2.

4. Pristojni organi izvajajo redne preglede 
ali preglede na podlagi utemeljenih 
pomislekov tretjih strani, da preverijo, ali 
nadzorne organizacije, ki delujejo v skladu 
s pooblastili pristojnega organa, še naprej 
opravljajo dejavnosti iz odstavka 1 in 
izpolnjujejo zahteve iz odstavka 2. 
Poročila o pregledih so dostopna javnosti.
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 54 iz prve obravnave EP.

Predlog spremembe 135
Gerben-Jan Gerbrandy

Stališče sveta
Člen 7 – odstavek 6

Stališče sveta Predlog spremembe

6. Pristojni organi ali Komisija lahko 
prekličejo priznanje, če pristojni organ ali 
Komisija odločita, da nadzorna 
organizacija ne opravlja več dejavnosti iz 
odstavka 1 ali izpolnjuje zahtev iz odstavka 
2. Pristojni organ ali Komisija lahko 
prekliče le priznanje, ki ga je izdala sama.
Preden priznanje prekliče Komisija o tem 
obvesti zadevne države članice. Države 
članice obvestijo Komisijo o preklicu 
priznanja.

6. Komisija začasno zamrzne ali prekliče
priznanje, če pristojni organ ali Komisija 
odločita, da nadzorna organizacija ne 
opravlja več dejavnosti iz odstavka 1 ali 
izpolnjuje zahtev iz odstavka 2. Preden 
Komisija priznanje začasno zamrzne ali
prekliče, o tem obvesti zadevne države 
članice.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe EP št. 55 iz prve obravnave. Doda se izbira med dvema možnostma –
začasno zamrznitvijo ali preklicem (odvisno od resnosti kaznivega dejanja in od tega, ali se 
ponovi) –, ki bi morala biti skladna s centraliziranim priznavanjem nadzornih organizacij.

Predlog spremembe 136
Cristina Gutiérrez-Cortines

Stališče sveta
Člen 9 – odstavek 1

Stališče sveta Predlog spremembe

1. Pristojni organi izvajajo preglede, da 
preverijo, ali gospodarski subjekti 
izpolnjujejo zahteve iz členov 4 in 5.

1. Pristojni organi izvajajo preglede tako 
pogosto, kot je smiselno in sorazmerno z 
zapletenostjo dobavne verige lesa in lesnih 
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proizvodov, pri čemer posebno pozornost 
namenijo prvim fazam te verige, da 
preverijo, ali gospodarski subjekti 
izpolnjujejo zahteve iz členov 4 in 5. 

Or. fr

Obrazložitev

Učinkovitost sistema bi morala vsaka država članica zagotoviti z ustreznim in budnim 
nadzorom, ki se začne takoj po prihodu proizvodov na trg, še zlasti v prvih fazah.

Predlog spremembe 137
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Stališče sveta
Člen 9 – odstavek 1

Stališče sveta Predlog spremembe

1. Pristojni organi izvajajo preglede, da 
preverijo, ali gospodarski subjekti 
izpolnjujejo zahteve iz členov 4 in 5.

1. Pristojni organi na osnovi analize 
tveganj in ustrezno pogosto izvajajo 
preglede, da preverijo, ali gospodarski 
subjekti izpolnjujejo zahteve iz členov 4 in 
5. 

Or. fr

Obrazložitev

Učinkovitost sistema bi morala vsaka država članica zagotoviti z ustreznim in budnim 
nadzorom, ki se začne takoj po prihodu proizvodov na trg.

Predlog spremembe 138
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Stališče sveta
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

1 a. Pregledi lahko med drugim 
vključujejo:
(a) preverjanje ukrepov in postopkov iz 
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sistema potrebne skrbnosti;
(b) pregledovanje dokumentov in 
evidence, ki dokazujejo pravilno delovanje 
sistema potrebne skrbnosti;
(c) natančne preglede, po potrebi tudi na 
terenu.

Or. fr

Obrazložitev

Učinkovitost sistema bi morala vsaka država članica zagotoviti z ustreznim in budnim 
nadzorom, ki se začne takoj po prihodu proizvodov na trg.

Predlog spremembe 139
Cristina Gutiérrez-Cortines

Stališče sveta
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

1 bis. Pregledi lahko med drugim 
vključujejo:
(a) preverjanje ukrepov in postopkov iz 
sistema potrebne skrbnosti;
(b) pregledovanje dokumentov in 
evidence, ki dokazujejo pravilno delovanje 
sistema potrebne skrbnosti;
(c) natančne preglede, po potrebi tudi na 
terenu.

Or. fr

Obrazložitev

Učinkovitost sistema bi morala vsaka država članica zagotoviti z ustreznim in budnim 
nadzorom, ki se začne takoj po prihodu proizvodov na trg, še zlasti v prvih fazah.
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Predlog spremembe 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Stališče sveta
Člen 9 – odstavek 2

Stališče sveta Predlog spremembe

2. Gospodarski subjekti nudijo vso 
potrebno pomoč za lažje izvajanje 
pregledov iz odstavka 1.

2. Gospodarski subjekti nudijo vso 
potrebno pomoč za olajšanje izvajanja 
pregledov iz odstavka 1, zlasti kar zadeva 
dostop do objektov ter dokumentov in 
evidence.

Or. fr

Obrazložitev

Učinkovitost sistema bi morala vsaka država članica zagotoviti z ustreznim in budnim 
nadzorom, ki se začne takoj po prihodu proizvodov na trg, še zlasti v prvih fazah.

Predlog spremembe 141
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Stališče sveta
Člen 9 – odstavek 2

Stališče sveta Predlog spremembe

2. Gospodarski subjekti nudijo vso 
potrebno pomoč za lažje izvajanje 
pregledov iz odstavka 1.

2. Gospodarski subjekti nudijo vso 
potrebno pomoč za olajšanje izvajanja 
pregledov iz odstavka 1, zlasti kar zadeva 
dostop do objektov ter dokumentov in 
evidence.

Or. fr

Obrazložitev

Učinkovitost sistema bi morala vsaka država članica zagotoviti z ustreznim in budnim 
nadzorom, ki se začne takoj po prihodu proizvodov na trg.
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Predlog spremembe 142
Cristina Gutiérrez-Cortines

Stališče sveta
Člen 9 – odstavek 3

Stališče sveta Predlog spremembe

3. Če so pri pregledu iz odstavka 1 
ugotovljene pomanjkljivosti, pristojni 
organi lahko od operaterjev zahtevajo 
sprejetje sanacijskih ukrepov. Če operater 
teh sanacijskih ukrepov ne sprejme, se 
lahko v skladu s členom 17 izrečejo kazni.

3. Če so pri pregledu iz odstavka 1 
ugotovljene pomanjkljivosti, kot je na 
primer uporaba nepopolnega ali 
neučinkovitega sistema potrebne skrbnosti 
za zmanjšanje tveganja, da bi na trg prišli 
nezakonito pridobljeni les in lesni 
proizvodi, lahko pristojni organi od 
operaterjev zahtevajo sprejetje sanacijskih 
ukrepov. Če operater teh sanacijskih 
ukrepov ne sprejme, se lahko v skladu s 
členom 17 izrečejo kazni.

Or. fr

Obrazložitev

Učinkovitost sistema bi morala vsaka država članica zagotoviti z ustreznim in budnim 
nadzorom, ki se začne takoj po prihodu proizvodov na trg, še zlasti v prvih fazah.

Predlog spremembe 143
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Stališče sveta
Člen 9 – odstavek 3

Stališče sveta Predlog spremembe

3. Če so pri pregledu iz odstavka 1 
ugotovljene pomanjkljivosti, pristojni 
organi lahko od operaterjev zahtevajo 
sprejetje sanacijskih ukrepov. Če operater 
teh sanacijskih ukrepov ne sprejme, se 
lahko v skladu s členom 17 izrečejo kazni.

3. Če so pri pregledu iz odstavka 1 
ugotovljene pomanjkljivosti, kot je na 
primer uporaba nepopolnega ali 
neučinkovitega sistema potrebne skrbnosti 
za zmanjšanje tveganja, da bi na trg prišli 
nezakonito pridobljeni les in lesni 
proizvodi, lahko pristojni organi od 
operaterjev zahtevajo sprejetje sanacijskih 
ukrepov. Če operater teh sanacijskih 
ukrepov ne sprejme, se lahko v skladu s 
členom 17 izrečejo kazni.
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Or. fr

Obrazložitev

Učinkovitost sistema bi morala vsaka država članica zagotoviti z ustreznim in budnim 
nadzorom, ki se začne takoj po prihodu proizvodov na trg.

Predlog spremembe 144
Elena Oana Antonescu

Stališče sveta
Člen 9 – odstavek 3

Stališče sveta Predlog spremembe

3. Če so pri pregledu iz odstavka 1 
ugotovljene pomanjkljivosti, pristojni 
organi lahko od operaterjev zahtevajo 
sprejetje sanacijskih ukrepov. Če operater 
teh sanacijskih ukrepov ne sprejme, se 
lahko v skladu s členom 17 izrečejo kazni.

3. Če so pri pregledu iz odstavka 1 
ugotovljene pomanjkljivosti, pristojni 
organi lahko od operaterjev zahtevajo 
sprejetje sanacijskih ukrepov. Če operater 
teh sanacijskih ukrepov ne sprejme, se 
lahko v skladu s členom 17 izrečejo kazni. 
Če pristojni organi ugotovijo, da 
gospodarski subjekt ni izvajal sistema 
potrebne skrbnosti, se šteje, da pristojna 
nadzorna organizacija ni izvajala svojih 
funkcij v skladu s členom 7(1)(a), (b) in 
(c) te uredbe ter da se zato lahko prekliče 
njeno priznanje v skladu s členom 7(6). 

Or. en

Obrazložitev

Ko pristojni organ zasledi, da gospodarski subjekt ne vzdržuje sistema potrebne skrbnosti, je 
treba tudi pristojno nadzorno organizacijo obravnavati, kot da ni izvajala svojih obveznosti v 
skladu s členom 7(a), (b) in (c).
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Predlog spremembe 145
Judith A. Merkies

Stališče sveta
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

3a. Pregledi lahko med drugim zajemajo:
(a) pregled sistema potrebne skrbnosti, 
vključno s postopki za ocenjevanje in 
odpravljanje tveganja,
(b) pregled dokumentacije in evidenc, ki 
dokazujejo ustrezno delovanje sistema in 
postopkov,
(c) naključne preglede, vključno s 
pregledi na terenu.
Komisija spremlja način, na katerega 
države članice izvajajo te pristojnosti.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo sodelovati in – kolikor je to mogoče – usklajevati svoje dejavnosti 
nadzora in pregledovanja. Komisija bi morala pomagati zagotavljati, da se to sodelovanje 
izvaja. Izvajanje te uredbe je končno tudi prožno kar zadeva mehanizme, ki se uporabljajo, in 
dovzetno za nove tehnologije, ki bi v prihodnosti lahko izboljšale natančnost nadzora.

Predlog spremembe 146
Judith A. Merkies

Stališče sveta
Člen 9 – odstavek 3 b (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

3b. Komisija lahko sprejme pravila glede 
pogostosti in vrste pregledov iz 
odstavka 3a, da zagotovi učinkovit pregled 
nad gospodarskimi subjekti.
Za delegirane akte iz tega odstavka se 
uporabljajo postopki iz členov 13, 14 in 
15.
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Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo sodelovati in – kolikor je to mogoče – usklajevati svoje dejavnosti 
nadzora in pregledovanja. Komisija bi morala pomagati zagotavljati, da se to sodelovanje 
izvaja. Izvajanje te uredbe je končno tudi prožno kar zadeva mehanizme, ki se uporabljajo, in 
dovzetno za nove tehnologije, ki bi v prihodnosti lahko izboljšale natančnost nadzora.

Predlog spremembe 147
Judith A. Merkies

Stališče sveta
Člen 9 – odstavek 3 c (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

3c. Ko so na voljo ustrezne tehnologije, jih 
lahko inšpektorji uporabijo.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo sodelovati in – kolikor je to mogoče – usklajevati svoje dejavnosti 
nadzora in pregledovanja. Komisija bi morala pomagati zagotavljati, da se to sodelovanje 
izvaja. Izvajanje te uredbe je končno tudi prožno kar zadeva mehanizme, ki se uporabljajo, in 
dovzetno za nove tehnologije, ki bi v prihodnosti lahko izboljšale natančnost nadzora.

Predlog spremembe 148
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Člen 11 – odstavek 1

Stališče sveta Predlog spremembe

1. Pristojni organi sodelujejo med seboj, z 
upravnimi organi tretjih držav in s 
Komisijo za zagotovitev skladnosti s to 
uredbo.

1. Pristojni organi sodelujejo med seboj, z 
drugimi organi v državnih upravah, z 
upravnimi organi tretjih držav in s 
Komisijo za zagotovitev skladnosti s to 
uredbo.

Or. en
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Obrazložitev

Zaradi večplastne narave problema nezakonite sečnje je potrebno tudi sodelovanje med 
različnimi deli državne uprave. Ta vidik bi bilo treba v uredbi izrecno navesti.

Predlog spremembe 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Stališče sveta
Člen 11 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

člen 11a
Svetovalna skupina

1. Ustanovi se svetovalna skupina, ki jo 
sestavljajo predstavniki zainteresiranih 
strani, med drugimi tudi predstavniki
lesne industrije, lastnikov gozdov, 
trgovcev, nevladnih organizacij in skupin 
potrošnikov, predseduje pa ji predstavnik 
Komisije.
2. Sej svetovalne skupine se lahko 
udeležujejo predstavniki držav članic in 
Evropskega parlamenta.
3. Komisija se s svetovalno skupino 
posvetuje, preden sprejme odločitve po tej 
uredbi.

Or. fr

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je, da bi neuradna in dvostranska posvetovanja postala uradna.
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Predlog spremembe 150
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Stališče sveta
Člen 11 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

Člen 11a
Tehnična pomoč, usmerjanje in 

izmenjava informacij
1. Pristojni organi, ki jim pomaga 
Komisija, gospodarskim subjektom 
zagotovijo tehnično in drugo pomoč ter 
usmerjanje, pri čemer upoštevajo položaj 
malih in srednje velikih podjetij, da 
spodbujajo izpolnjevanje zahtev iz te 
uredbe, zlasti kar zadeva izvajanje sistema 
potrebne skrbnosti v skladu s členom 5.
2. Pristojni organi, ki jim pomaga 
Komisija, spodbujajo izmenjavo 
informacij o najboljši praksi kar zadeva 
izvajanje te uredbe in takšne informacije 
na zahtevo dajo na razpolago 
gospodarskim subjektom.
3. Pristojni organi in Komisija beležijo in 
razširjajo informacije o nezakoniti sečnji 
in z njo povezanemu trgovanju, da 
gospodarskim subjektom pomagajo pri 
ocenjevanju sistemskega tveganja, kot je 
opredeljeno v členu 5(1)(b).
4. Pri razširjanju takšnih informacij 
države članice zagotovijo spoštovanje 
gospodarskih interesov in jamčijo za 
zaupnost vseh podatkov, s katerimi 
razpolagajo ali so z njimi seznanjene, v 
skladu z nacionalno zakonodajo in 
zakonodajo Unije.
5. Pomoč se zagotavlja tako, da se 
prepreči izgubljanje veljave odgovornosti 
pristojnih organov in se ohranja njihova 
neodvisnost pri zagotavljanju izvrševanja 
te uredbe.

Or. en
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Obrazložitev

S tem pristopom se določi okvir za zmanjšanje upravnega bremena – ob upoštevanju položaja 
majhnih in srednje velikih gospodarskih subjektov – z zagotavljanjem tehnične pomoči in 
razširjanja informacij, tudi najboljših praks.

Predlog spremembe 151
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Člen 12 – odstavek 1

Stališče sveta Predlog spremembe

Z namenom upoštevanja izkušenj, 
pridobljenih z izvajanjem te uredbe, zlasti 
izkušenj pridobljenih s poročanjem iz člena 
18(3), in razvoja glede tehničnih 
značilnosti, končnih uporabnikov in 
postopkov proizvodnje zadevnega lesa in 
lesnih proizvodov, lahko Komisija v skladu 
s členom 290 PDEU sprejema delegirane 
akte, ki spreminjajo in dopolnjujejo 
seznam lesa in lesnih proizvodov iz 
Priloge. Ti akti ne smejo povzročati 
nesorazmernega bremena za gospodarske 
subjekte. Komisija pri sprejemanju teh 
delegiranih aktov ravna v skladu z 
zadevnimi določbami te uredbe.

Z namenom upoštevanja izkušenj, 
pridobljenih z izvajanjem te uredbe, zlasti 
izkušenj pridobljenih s poročanjem iz člena 
18(3) in izmenjavo informacij iz člena 
11a1, in razvoja glede tehničnih 
značilnosti, končnih uporabnikov in 
postopkov proizvodnje zadevnega lesa in 
lesnih proizvodov, lahko Komisija v skladu 
s členom 290 PDEU sprejema delegirane 
akte, ki spreminjajo in dopolnjujejo 
seznam lesa in lesnih proizvodov iz 
Priloge. Komisija pri sprejemanju teh 
delegiranih aktov ravna v skladu z 
zadevnimi določbami te uredbe.

_________________
1 Člen 11 a (novo)
1. Pristojni organi, ki jim pomaga 
Komisija, gospodarskim subjektom 
zagotovijo tehnično pomoč ter usmerjanje, 
pri čemer upoštevajo položaj malih in 
srednje velikih podjetij, da spodbujajo 
izpolnjevanje zahtev iz te uredbe, zlasti 
kar zadeva izvajanje sistema potrebne 
skrbnosti v skladu s členom 5.
2. Pristojni organi, ki jim pomaga 
Komisija, spodbujajo izmenjavo 
informacij o najboljši praksi kar zadeva 
izvajanje te uredbe in takšne informacije 
na zahtevo dajo na razpolago 
gospodarskim subjektom, zlasti malim in 
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srednje velikim podjetjem.
3. Pristojni organi in Komisija beležijo in 
razširjajo informacije o nezakoniti sečnji 
in z njo povezanemu trgovanju, da 
gospodarskim subjektom pomagajo pri 
ocenjevanju sistemskega tveganja, kot je 
opredeljeno v členu 5(1)(b).
4. Pri razširjanju takšnih informacij 
države članice zagotovijo spoštovanje 
gospodarskih interesov in jamčijo za 
zaupnost vseh podatkov, s katerimi 
razpolagajo ali so z njimi seznanjene, v 
skladu z nacionalno zakonodajo in 
zakonodajo Skupnosti.
5. Pomoč se zagotavlja tako, da se 
prepreči izgubljanje veljave odgovornosti 
pristojnih organov in se ohranja njihova 
neodvisnost pri zagotavljanju izvrševanja 
te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 68 iz prve obravnave v EP, ki upošteva tudi nov člen 11a. 

Predlog spremembe 152
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Člen 13 – odstavek 1

Stališče sveta Predlog spremembe

1. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov iz členov 5(3), 7(7) in 12 
za obdobje sedmih let po začetku 
veljavnosti te uredbe. Komisija predloži 
poročilo o prenesenih pooblastilih 
najpozneje tri mesece pred koncem 
triletnega obdobja po začetku uporabe te 
uredbe. Prenos pooblastil se samodejno 
podaljša za enako dolgo obdobje, razen če 
ga Evropski parlament ali Svet prekliče v 
skladu s členom 14. 

1. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov iz členov 2(g), 5(3), 7(7) 
in 12 za obdobje sedmih let po začetku 
veljavnosti te uredbe. Komisija predloži 
poročilo o prenesenih pooblastilih 
najpozneje tri mesece pred koncem 
triletnega obdobja po začetku uporabe te 
uredbe. Prenos pooblastil se samodejno 
podaljša za enako dolgo obdobje, razen če 
ga Evropski parlament ali Svet prekliče v 
skladu s členom 14.
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Or. en

Obrazložitev

Prenos naj vključuje tudi podrobno navajanje veljavne zakonodaje.

Predlog spremembe 153
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Člen 14 – odstavek 1

Stališče sveta Predlog spremembe

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
prekliče prenos pooblastila iz členov 5(3), 
7(7) in 12.

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
prekliče prenos pooblastila iz členov 2(g), 
5(3), 7(7) in 12.

Or. en

Obrazložitev

Prenos naj vključuje tudi podrobno navajanje veljavne zakonodaje.

Predlog spremembe 154
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Stališče sveta
Člen 17

Stališče sveta Predlog spremembe

Države članice določijo pravila za kazni, ki 
se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, 
in sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
zagotavljanje njihovega izvajanja. Tako 
predvidene sankcije so učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Države članice o 
teh določbah obvestijo Komisijo in ji 
nemudoma sporočijo kakršne koli 
naknadne spremembe, ki vplivajo nanje.

(a) Države članice določijo pravila za 
kazni, ki se uporabljajo za kršitve določb te 
uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe 
za zagotavljanje njihovega izvajanja. 

(b) Tako predvidene administrativne
sankcije so učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne ter lahko med drugim 
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vključujejo:

(i) denarne kazni v sorazmerju z okoljsko 
škodo, vrednostjo lesa ali lesnih 
proizvodov ter davčnimi izgubami in 
gospodarsko škodo, ki jo je povzročila 
kršitev. Raven sankcij se izračuna na 
način, s katerim se zagotovi, da se 
odgovornim osebam na podlagi teh 
sankcij učinkovito odvzamejo gospodarske 
koristi, pridobljene s kršitvami, in sicer 
brez poseganja v njihovo legitimno 
pravico do opravljanja poklica. V primeru 
ponavljajočih se hudih kršitev se denarne 
kazni zvišujejo.
(ii) zaseg lesa in lesnih proizvodov;
(iii) takojšnji začasni odvzem dovoljenja 
za opravljanje gospodarske dejavnosti.
(c) Države članice o teh določbah obvestijo 
Komisijo in ji nemudoma sporočijo 
kakršne koli naknadne spremembe, ki 
vplivajo nanje. 

Or. fr

Obrazložitev

Na evropskem ozemlju ne sme biti šibkih točk. V uredbi je treba predvideti režim strogih, 
odvračilnih in smiselnih kazni v Evropski uniji po modelu uredbe št. 1005/2008 o nezakonitem 
ribolovu, ki je bila sprejeta soglasno.

Predlog spremembe 155
Anja Weisgerber

Stališče sveta
Člen 17

Stališče sveta Predlog spremembe

Države članice določijo pravila za kazni, ki 
se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, 
in sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
zagotavljanje njihovega izvajanja. Kazni bi 
morale biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne. Države članice o teh določbah 
obvestijo Komisijo in ji nemudoma 

Države članice določijo pravila za kazni, ki 
se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, 
in sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
zagotavljanje njihovega pravočasnega 
izvajanja. Kazni bi morale biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. V okviru 
nacionalnih zakonodaj in pristojnosti so 
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sporočijo kakršne koli naknadne 
spremembe, ki vplivajo nanje.

kot ustrezni instrumenti možne denarne 
kazni, zaplemba lesa in odvzem dovoljenja 
za trgovanje na notranjem trgu. Vsi 
začasni ukrepi, ki jih sprejmejo pristojni 
organi, so takšni, da se prepreči 
nadaljevanje kršitve. Države članice o teh 
določbah obvestijo Komisijo in ji 
nemudoma sporočijo kakršne koli 
naknadne spremembe, ki vplivajo nanje.

Or. de

Obrazložitev

Za učinkovito izvajanje uredbe je potrebno pravočasno izvajanje pravil o kaznih. Naloga 
držav članic je, da v okviru nacionalne zakonodaje in pristojnosti (subsidiarnost) zagotovijo, 
da so kazni učinkovite.

Predlog spremembe 156
Judith A. Merkies

Stališče sveta
Člen 18 – odstavek 3

Stališče sveta Predlog spremembe

3. Komisija do ...* in potem vsakih šest let 
na podlagi poročanja in izkušenj z uporabo 
te uredbe pregleda delovanje in 
učinkovitost te uredbe, zlasti glede
upravnih posledic za mala in srednje 
velika podjetja ter obsega proizvodov. Če 
je potrebno, se lahko poročilom priložijo 
ustrezni zakonodajni predlogi.

3. Komisija do ...* in potem vsakih šest let 
na podlagi poročanja in izkušenj z uporabo 
te uredbe pregleda delovanje in 
učinkovitost te uredbe pri preprečevanju 
dajanja nezakonito pridobljenega lesa ali 
lesnih proizvodov na notranji trg ali 
omogočanja njihove dostopnosti na tem 
trgu. Zlasti upošteva:
– upravne posledice za mala in srednje 
velika podjetja in pa obseg proizvodov ter
– njen prispevek k ciljem zaustavitve 
krčenja in propadanja gozdov ter s tem 
povezanimi emisijami ogljika in izgubo 
biotske raznovrstnosti v svetovnem merilu, 
spodbujanju trajnostne gospodarske rasti, 
trajnostnega človekovega razvoja in 
spoštovanja domorodnih in lokalnih 
gozdnih skupnosti, izpolnjevanju 
mednarodnih obveznosti in zavez EU.
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Če je potrebno, se lahko poročilom 
priložijo ustrezni zakonodajni predlogi.

_____________

* UL: Prosimo vstavite datum: 36+30 mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe.

_______________

* UL: Prosimo vstavite datum: 36+12 mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

During the review process the Commission should equally assess the negative and positive 
effects of the Regulation and address economic, social and environmental aspects in a 
balanced manner. The report of the Commission should not be limited to an assessment of the 
economic impacts and administrative consequences on SMEs and to whether certain 
categories of products should be removed from the scope of the Regulation. The analysis 
should be extended to evaluate the potential benefits of the Regulation from an economic, 
social and environmental point of view (i.e. its contribution to the objectives of stopping 
deforestation and forest degradation and related carbon emissions and biodiversity loss 
globally, promoting sustainable economic growth, sustainable human development and 
respect for indigenous and local forest communities).

Predlog spremembe 157
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Stališče sveta
Člen 18 – odstavek 3

Stališče sveta Predlog spremembe

3. Komisija do ...* in potem vsakih šest let 
na podlagi poročanja in izkušenj z uporabo 
te uredbe pregleda delovanje in 
učinkovitost te uredbe, zlasti glede 
upravnih posledic za mala in srednje 
velika podjetja ter obsega proizvodov. Če 
je potrebno, se lahko poročilom priložijo 
ustrezni zakonodajni predlogi.

3. Komisija do ...* in potem vsakih šest let 
na podlagi poročanja in izkušenj z uporabo 
te uredbe pregleda delovanje in 
učinkovitost te uredbe pri preprečevanju 
dajanja nezakonito pridobljenega lesa ali 
lesnih proizvodov na notranji trg. Pri tem 
zlasti upošteva upravne posledice za mala 
in srednje velika podjetja ter obseg 
proizvodov. Če je potrebno, se lahko 
poročilom priložijo ustrezni zakonodajni 
predlogi.

_______________

* UL: Prosimo vstavite datum: 36+30 mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe.

_______________

* UL: Prosimo vstavite datum: 36+12 mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en
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Obrazložitev

Izraz „dostopnost na trgu“, ki ga predlaga poročevalec [predlog spremembe 68], je preširok 
in pomeni pravno negotovost. Izraz „dajanje na trg“ je opredeljen in se uporablja v pravnem 
redu Skupnosti, medtem ko tone velja za izraz „dostopnost na trgu“. „Dostopnost“ bi lahko 
veljala za vse gospodarske subjekte v verigi nadzora, od malega kmeta do lokalnega 
dobavitelja pohištva. 

Predlog spremembe 158
Kartika Tamara Liotard

Stališče sveta
Člen 19 – odstavek 2

Stališče sveta Predlog spremembe

Uporablja se od…*. Členi 5(2), 6(1), 7(7) 
in 7(8) pa se uporabljajo od dneva začetka 
veljavnosti te uredbe.

Uporablja se od…*. Členi 3(1), 6(1), 7(7) 
in 7(8) pa se uporabljajo od dneva začetka 
veljavnosti te uredbe.

____________

* UL: Prosimo vstavite datum: 30 mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe.

______________

* UL: Prosimo vstavite datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

According the Commission, it will take approximately 18 months to adopt delegated acts for 
implementation of the due-diligence system. It is not unreasonable to require those delegated 
acts to be adopted sooner, within a period of 12 months, to provide guidance to the operators 
and to entities candidate to become monitoring organisations. This is particularly reasonable 
given the additional time the regulation is under legislative consideration. Knowing that the 
accreditation of monitoring organisations will take another six months after the publication of 
the implementing measures, the application of the regulation will only be fully effective 18 
months after its entry into force. The overriding prohibition (article 3(1)), however, should 
have more immediate application since it is not dependent on delegated acts.
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Predlog spremembe 159
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Stališče sveta
Priloga – točka 2 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

- 4404 Les za obroče; cepljeni koli; koli, 
planke in drogovi, zašiljeni, toda ne 
žagani po dolžini; lesene palice, grobo 
okleščene, toda ne zvite, upognjene ali 
drugače obdelane, primerne za izdelavo 
sprehajalnih palic, dežnikov, ročajev za 
orodje ali podobnih proizvodov, trakovi in 
podobno iz lesa;

Or. fr

Obrazložitev

Uredba mora veljati za vse lesne proizvode, v kolikor je to mogoče. Vsakršna izpustitev je 
lahko škodljiva in lahko pripelje do neenakosti v sektorju.

Predlog spremembe 160
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Priloga – točka 2 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

- 4404 Les za obroče; cepljeni koli; koli, 
planke in drogovi, zašiljeni, toda ne 
žagani po dolžini; lesene palice, grobo 
okleščene, toda ne zvite, upognjene ali 
drugače obdelane, primerne za izdelavo 
sprehajalnih palic, dežnikov, ročajev za 
orodje ali podobnih proizvodov; trakovi in 
podobno iz lesa

Or. en

Obrazložitev

Uredba bi se morala uporabljati za čim več kategorij lesnih proizvodov, da se preprečijo 
luknje v zakonodaji in nelojalna konkurenca. Kodifikacija sledi kombinirani nomenklaturi iz 
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Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87.

Predlog spremembe 161
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Stališče sveta
Priloga – točka 2 b (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

- 4405 00 00 lesna volna; lesna moka;

Or. fr

Obrazložitev

Uredba mora veljati za vse lesne proizvode, v kolikor je to mogoče. Vsakršna izpustitev je 
lahko škodljiva in lahko pripelje do neenakosti v sektorju.

Predlog spremembe 162
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Priloga – točka 2 b (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

- 4405 00 00 Lesna volna; lesna moka

Or. en

Obrazložitev

Uredba bi se morala uporabljati za čim več kategorij lesnih proizvodov, da se preprečijo 
luknje v zakonodaji in nelojalna konkurenca. Kodifikacija sledi kombinirani nomenklaturi iz 
Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87.
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Predlog spremembe 163
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Stališče sveta
Priloga – točka 13 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

- 4417 00 00 Orodja, jedra za orodje, 
držaji za orodje in lesene osnove in držala 
za metle in ščetke; lesena kopita za 
obutev;

Or. fr

Obrazložitev

Uredba mora veljati za vse lesne proizvode, v kolikor je to mogoče. Vsakršna izpustitev je 
lahko škodljiva in lahko pripelje do neenakosti v sektorju.

Predlog spremembe 164
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Priloga – točka 13 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

- 4417 00 00 Orodja, jedra za orodje, 
držaji za orodje in lesene osnove in držala 
za metle in ščetke; lesena kopita za obutev

Or. en

Obrazložitev

Uredba bi se morala uporabljati za čim več kategorij lesnih proizvodov, da se preprečijo 
luknje v zakonodaji in nelojalna konkurenca. Kodifikacija sledi kombinirani nomenklaturi iz 
Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87.
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Predlog spremembe 165
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Stališče sveta
Priloga – točka 14 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

- 4419 00 Lesena namizna in kuhinjska 
posoda in pribor;

Or. fr

Obrazložitev

Uredba mora veljati za vse lesne proizvode, v kolikor je to mogoče. Vsakršna izpustitev je 
lahko škodljiva in lahko pripelje do neenakosti v sektorju.

Predlog spremembe 166
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Priloga – točka 14 a (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

– 4419 00 Lesena namizna in kuhinjska 
posoda in pribor

Or. en

Obrazložitev

Uredba bi se morala uporabljati za čim več kategorij lesnih proizvodov, da se preprečijo 
luknje v zakonodaji in nelojalna konkurenca. Kodifikacija sledi kombinirani nomenklaturi iz 
Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87.
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Predlog spremembe 167
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Stališče sveta
Priloga – točka 14 b (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

- 4420 Marketerija in intarzija iz lesa; 
skrinjice in škatle za nakit, za jedilni 
pribor in podobni leseni izdelki, leseni 
kipci in drugi leseni okraski; izdelki za 
notranjo opremo, ki se ne uvrščajo v 
Poglavje 94, iz lesa;

Or. fr

Obrazložitev

Uredba mora veljati za vse lesne proizvode, v kolikor je to mogoče. Vsakršna izpustitev je 
lahko škodljiva in lahko pripelje do neenakosti v sektorju.

Predlog spremembe 168
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Priloga – točka 14 b (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

- 4420 Marketerija in intarzije iz lesa; 
skrinjice in škatle za nakit, za jedilni 
pribor in podobni lesni proizvodi; leseni 
kipci in drugi leseni okraski; lesni 
proizvodi za notranjo opremo, ki se ne 
uvrščajo v Poglavje 94

Or. en

Obrazložitev

Uredba bi se morala uporabljati za čim več kategorij lesnih proizvodov, da se preprečijo 
luknje v zakonodaji in nelojalna konkurenca. Kodifikacija sledi kombinirani nomenklaturi iz 
Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87.
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Predlog spremembe 169
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Stališče sveta
Priloga – točka 14 c (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

- 4421 Drugi leseni predmeti (obešalniki 
in drugo);

Or. fr

Obrazložitev

Uredba mora veljati za vse lesne proizvode, v kolikor je to mogoče. Vsakršna izpustitev je 
lahko škodljiva in lahko pripelje do neenakosti v sektorju.

Predlog spremembe 170
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Priloga – točka 14 c (novo)

Stališče sveta Predlog spremembe

- 4421 Drugi proizvodi iz lesa (Obešalniki 
in drugo)

Or. en

Obrazložitev

Uredba bi se morala uporabljati za čim več kategorij lesnih proizvodov, da se preprečijo 
luknje v zakonodaji in nelojalna konkurenca. Kodifikacija sledi kombinirani nomenklaturi iz 
Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87.

Predlog spremembe 171
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Stališče sveta
Priloga – alinea 15

Stališče sveta Predlog spremembe

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

kombinirane nomenklature, razen 
proizvodov na osnovi bambusa ter 
proizvodov iz predelanih odpadkov in 
ostankov; 

Or. fr

Obrazložitev

Uredba mora veljati za vse lesne proizvode, v kolikor je to mogoče. Vsakršna izpustitev je 
lahko škodljiva in lahko pripelje do neenakosti v sektorju.

Predlog spremembe 172
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Stališče sveta
Priloga – alinea 16

Stališče sveta Predlog spremembe

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 in 
9403 90 30 Leseno pohištvo;

- 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30,
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 in 
9403 90 30 Leseno pohištvo; 

Or. fr

Obrazložitev

Uredba mora veljati za vse lesne proizvode, v kolikor je to mogoče. Vsakršna izpustitev je 
lahko škodljiva in lahko pripelje do neenakosti v sektorju.

Predlog spremembe 173
Kriton Arsenis

Stališče sveta
Priloga – alineja 16

Stališče sveta Predlog spremembe

- 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 in 
9403 90 30 Leseno pohištvo

- 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30, 
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 in 
9403 90 30 Leseno pohištvo

Or. en
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Obrazložitev

Uredba bi se morala uporabljati za čim več kategorij lesnih proizvodov, da se preprečijo 
luknje v zakonodaji in nelojalna konkurenca. Kodifikacija sledi kombinirani nomenklaturi iz 
Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87.


