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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja 

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

Spremembe zakonodajnega besedila 

 

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 

osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 

navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 

osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 

besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 

O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 

 

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 

spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 

navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 

povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 

ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 

Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...]. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 

o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode 

(05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD)) 

(Postopek soodločanja: druga obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (05885/4/2010 – C7-0053/2010), 

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

– ob upoštevanju členov 251(2) in 175(1) Pogodbe ES, v skladu s katerima je Komisija 

poslala predlog Parlamentu (C6-0373/2008), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu „Posledice začetka 

veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke 

odločanja“ (KOM(2009)0665), 

– ob upoštevanju členov 294(7) in 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi1, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora2, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij3, 

– ob upoštevanju člena 66 svojega poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost 

hrane (A7-0149/2010), 

1. odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

 

 

 

                                                 
1 Sprejeta besedila, 22.4.2009, P6_TA(2009)0225. 
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu. 
3 Še ni objavljeno v Uradnem listu. 
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Predlog spremembe  1 

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. 

Obrazložitev 

Znova se vlaga besedilo Evropskega parlamenta iz prve obravnave. V mnogostranskih 

sporazumih o okolju, kot sta konvencija o biološki raznovrstnosti in okvirna konvencija 

Združenih narodov o spremembi podnebja, sta biotska raznovrstnost in podnebje 

obravnavana kot skupna dediščina človeštva. V mednarodnem pravu je s tem vzpostavljena 

posebna odgovornost za zagotavljanje njune zaščite.  

 

Predlog spremembe 2 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 1 b (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 (1b) Gozdarstvo je za številne ljudi v 

državah v razvoju, ki imajo veliko gozdov, 

eden glavnih virov dohodka, zato je 

pomembno spodbujati bolj trajnosten 

razvoj gozdarstva v teh državah. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 5 iz prve obravnave. 

 

 

 

 

 

Predlog spremembe  3 
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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. 

Obrazložitev 

Upravljanje se že priznava za pomembno vprašanje, ki je povezano z nezakonito sečnjo. 

 

 

Predlog spremembe  4 

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 

vsem svetu bi bilo treba spodbujati 

trajnostno proizvodnjo lesa, tako v Uniji 

kot zunaj nje.  

 

Predlog spremembe  5 

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 

(3) Nezakonita sečnja je zelo razširjen in 

zaskrbljujoč mednarodni problem. Za 

gozdove pomeni veliko grožnjo, saj 

povečuje njihovo krčenje in degradacijo, 

to pa povzroča približno 20 % svetovnih 

emisij CO2, ogroža biotsko raznovrstnost 
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gozdov ter razvoj pa tudi gospodarsko 

preživetje subjektov, ki ravnajo v skladu z 

veljavno zakonodajo. Poleg tega ima tudi 

družbene, politične in gospodarske 

posledice. 

in trajnostno upravljanje gozdov ter razvoj 

pa tudi gospodarsko preživetje subjektov, 

ki ravnajo v skladu z veljavno zakonodajo. 

Prispeva k dezertifikaciji in nastajanju 

step, povečuje erozijo prsti ter je dejavnik 

ekstremnih vremenskih pojavov in poplav. 
Poleg tega ima tudi družbene, politične in 

gospodarske posledice, ki pogosto 

spodkopavajo napredovanje proti ciljem 

dobrega upravljanja, ter ogroža lokalne 

skupnosti, ki so odvisne od gozda, in 

pravice domorodnih ljudstev. 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 sprememb, razumeti pa bi ga 

bilo treba kot dopolnitev ukrepov in zavez 

EU v povezavi z okvirno konvencijo 

Združenih narodov o spremembi 

podnebja. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 7 iz prve obravnave. 

 

Predlog spremembe  6 

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 

posledice, med drugim je povezan z 

oboroženimi konflikti po svetu. Zato je 

treba glede tega pomembnega vprašanja 

izboljšati ozaveščenost držav članic in 

njihovih ustreznih nacionalnih organov, 

pa tudi obče javnosti. 
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Obrazložitev 

Nezakonita sečnja ovira pošteno konkurenco v EU in po svetu. Raziskave 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 pri nastajanju in sprejemanju zakonodaje še posebej pomembno. 

 

Predlog spremembe  7 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 3 b (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 (3b) 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 vprašanjih, 

povezanih z gozdovi. 

 _____________________ 
1 UL L 242, 10.9.2002, str. 1. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe 9 iz prve obravnave Parlamenta. 

 

Predlog spremembe  8 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 3 c (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 (3c) Pogodba o delovanju Evropske unije 

določa, da morajo biti okoljevarstvene 

zahteve vključene v opredeljevanje in 

izvajanje politik in dejavnosti Unije, tudi 

na področju trgovine, predvsem za 

spodbujanje trajnostnega razvoja. 
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Predlog spremembe  9 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 3 d (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 (3d) Namen te uredbe je preprečiti 

trgovino z nezakonito pridobljenim lesom 

in lesnimi proizvodi in s tem pripomoči k 

zaustavljanju krčenja in degradacije 

gozdov ter izgubljanja biotske 

raznovrstnosti, obenem pa spodbujati 

trajnostni razvoj ter spoštovanje 

domorodnih ljudstev in lokalnih 

prebivalcev.  

 

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 8 iz prve obravnave. 

 

Predlog spremembe  10 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 3 e (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 (3e) Dajanje na trg nezakonito 

pridobljenega lesa ali lesnih proizvodov 

ali omogočanje njihove dostopnosti na 

trgu je prepovedano. Da bi se olajšali 

skladnost, je treba od gospodarskih 

subjektov, ki les in lesne proizvode dajo 

prvič na trg, s sistemom ukrepov in 

postopkov zahtevati vso potrebno skrbnost 

(sistem potrebne skrbnosti), naslednji 

subjekti v distribucijski verigi pa morajo 

dati na voljo osnovne informacije.  

Obrazložitev 

Kompromisni predlog spremembe 1 združuje sestavine predlogov sprememb št. 8, 91 in 114. 
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Razloga za združitev v en predlog spremembe sta dva: obveznosti v zvezi s potrebno 

skrbnostjo in prepovedi so tako jasno navedene na enem mestu in v logičnem zaporedju, poleg 

tega pa sta v izrazu „olajšati skladnost“ združeni potrebna skrbnost in prepoved, saj 

natančno zajema razmerje med tema dopolnjujočima se, a ločenima sestavinama uredbe. 

 

Predlog spremembe  11 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 4 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(4) Komisija je v svojem Sporočilu 

Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 21. 

maja 2003 z naslovom "Izvrševanje 

zakonodaje, upravljanje in trgovanje na 

področju gozdov (FLEGT): Predlog 

akcijskega načrta EU" predlagala sveženj 

ukrepov za podporo mednarodnim 

prizadevanjem za rešitev problema 

nezakonite sečnje in z njo povezanega 

trgovanja. 

(4) Komisija je v svojem Sporočilu 

Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 21. 

maja 2003 z naslovom „Izvrševanje 

zakonodaje, upravljanje in trgovanje na 

področju gozdov (FLEGT): predlog 

akcijskega načrta EU“ predlagala sveženj 

ukrepov za podporo mednarodnim 

prizadevanjem za rešitev problema 

nezakonite sečnje in z njo povezanega 

trgovanja ter da bi prispevala k širšemu 

cilju trajnostnega gospodarjenja z 

gozdovi.  

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 10 iz prve obravnave. 

 

Predlog spremembe  12 

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 

sprememb in izgube biotske raznovrstnosti. 

(7) Zaradi razsežnosti in nujnosti tega 

problema bi bilo treba dejavno podpirati 

preprečevanje nezakonite sečnje in z njo 

povezanega trgovanja, dopolniti in okrepiti 

pobudo prostovoljnih sporazumov o 

partnerstvu, da se oblikujejo enaki 

konkurenčni pogoji za vse gospodarske 

subjekte, in izboljšati usklajenost med 

politikami za ohranjanje gozdov in 

doseganje visoke ravni varovanja okolja, 
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vključno s preprečevanjem podnebnih 

sprememb in izgubljanja biotske 

raznovrstnosti. 

Obrazložitev 

Z jasno navedbo obveznosti in zagotavljanjem, da jih bodo izpolnjevali vsi gospodarski 

subjekti, bo uredba pokrila luknje v zakonodaji in preprečila dobičkonosno trgovino z 

nezakonito posekanim lesom.  

 

Predlog spremembe  13 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 (8a) Komisija je z izvajanjem akcijskega 

načrta FLEGT pridobila veliko strokovno 

znanje, ki ga je treba upoštevati pri 

doseganju ciljev te uredbe. To strokovno 

znanje bi bilo treba zlasti uporabiti za 

dodatno natančno določitev opredelitve 

veljavne zakonodaje, ki izhaja iz strukture 

prostovoljnih sporazumov o partnerstvu.  

Obrazložitev 

Predlog spremembe 16 iz prve obravnave, ki zajema tudi vlogo Komisije pri opredeljevanju 

zakonitosti. 

 

Predlog spremembe  14 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 8 b (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 (8b) Evropska unija si mora prizadevati za 

zagotovitev dodatnih spodbud, da bi 

države vstopale v prostovoljne partnerske 

sporazume v okviru akcijskega načrta 

FLEGT, pri čemer je treba upoštevati 

tudi, da so lahko ti sporazumi še posebej 

pomembni za svetovna prizadevanja v 

boju proti podnebnim spremembam z 
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zmanjšanjem krčenja gozdov v okviru 

mednarodnih pogajanj. 

Obrazložitev 

Poudariti je treba vlogo sedanje ureditve kot razlog za vstopanje držav v prostovoljne 

partnerske sporazume, pa tudi morebitni vpliv teh sporazumov, kar zadeva svetovna 

prizadevanja za omejitev krčenja gozdov v sklopu zmanjševanja emisij. 

 

 

Predlog spremembe  15 

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. Ena najučinkovitejših 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 dostop nezakonito 

pridobljenega lesa in lesnih proizvodov na 

notranji trg. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 17 iz prve obravnave. 

 

Predlog spremembe  16 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 11 

 

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe 

(11) Ker ni ustrezne mednarodno sprejete 

opredelitve, bi se morala kot podlaga za 

opredelitev nezakonite sečnje uporabljati 

(11) Ker ni ustrezne mednarodno sprejete 

opredelitve, bi se morala kot glavna 

podlaga za opredelitev nezakonite sečnje 
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zakonodaja države, v kateri je bil les 

pridobljen. 

uporabljati zakonodaja države, v kateri je 

bil les pridobljen. Opredelitev nezakonito 

pridobljenega lesa bi morala zagotoviti 

trajnostno gospodarjenje z gozdovi, 

ohranjanje biotske raznovrstnosti, zaščito 

lokalnih skupnosti, ki so odvisne od 

gozda, in domorodnih ljudstev ter varstvo 

njihovih pravic. 

Obrazložitev 

Predloga spremembe Evropskega parlamenta št. 16 in 18 iz prve obravnave.  

 

Predlog spremembe  17 

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.  

Obrazložitev 

Kompromisni predlog spremembe 2 je prvi del predlogov sprememb št. 8, 91 in 92. 

 

Predlog spremembe  18 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 14 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(14) Gospodarski subjekti, ki les in lesne 

proizvode dajo prvič na notranji trg, bi si 

morali z uporabo sistema ukrepov in 

postopkov (sistem potrebne skrbnosti) z 

vso potrebno skrbnostjo prizadevati za 

črtano 
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zmanjšanje tveganja dajanja na notranji 

trg nezakonito pridobljenega lesa in 

lesnih proizvodov, pridobljenih iz tega 

lesa. 

Obrazložitev 

Kompromisni predlog spremembe 3 je črtanje uvodne izjave 14 v stališču Sveta, ki je 

odveč,ker je ista informacija zdaj zajeta v kompromisnem predlogu spremembe 1 zgoraj. 

 

Predlog spremembe  19 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 15 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(15) Sistem potrebne skrbnosti zajema tri 

elemente, ki so neločljivo povezani z 

obvladovanjem tveganja: dostop do 

informacij, oceno tveganja in zmanjšanje 

ugotovljenega tveganja. Sistem potrebne 

skrbnosti bi moral omogočiti dostop do 

informacij o virih in dobaviteljih lesa in 

lesnih proizvodov, ki se prvič dajejo na 

notranji trg, ter do ustreznih informacij, kot 

je skladnost z veljavno zakonodajo. 

Gospodarski subjekti bi morali na podlagi 

teh informacij oceniti tveganje. 

Ugotovljeno tveganje bi morali 

gospodarski subjekti zmanjšati na način, ki 

je sorazmeren s tem tveganjem, da bi 

preprečili dajanje na trg nezakonito 

pridobljenega lesa in lesnih proizvodov, 

pridobljenih iz tega lesa. 

(15) Sistem potrebne skrbnosti zajema tri 

elemente, ki so neločljivo povezani z 

obvladovanjem tveganja: dostop do 

informacij, oceno tveganja in zmanjšanje 

ugotovljenega tveganja. Sistem bi moral 

omogočiti dostop do informacij o virih in 

dobaviteljih lesa in lesnih proizvodov, ki se 

prvič dajejo na notranji trg, ter do ustreznih 

informacij, kot so skladnost z veljavno 

zakonodajo, država poseka ter po potrebi 

njena regija in dovoljenje za posek, vrsta, 

količina in vrednost. Gospodarski subjekti 

bi morali na podlagi teh informacij oceniti 

tveganje. Ugotovljeno tveganje bi morali 

gospodarski subjekti zmanjšati na način, ki 

je sorazmeren s tem tveganjem, da bi 

preprečili dajanje na trg nezakonito 

pridobljenega lesa in lesnih proizvodov, 

pridobljenih iz tega lesa. 

Obrazložitev 

Dopolnitev novega besedila uvodne izjave iz skupnega stališča Sveta, da bo usklajeno s 

predlogi za spremembo členov. 
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Predlog spremembe  20 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 17 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(17) Zaradi prepoznavanja dobre prakse v 

gozdarskem sektorju se lahko pri 

ocenjevanju tveganja uporablja 

certificiranje ali druge preverjene sheme 

tretjih strani, ki vključujejo preverjanje 

usklajenosti z veljavno zakonodajo. 

(17) Zaradi prepoznavanja dobre prakse v 

gozdarskem sektorju se lahko pri 

ocenjevanju tveganja uporablja 

certificiranje ali druge preverjene sheme 

tretjih strani, ki vključujejo preverjanje 

usklajenosti z veljavno zakonodajo, pod 

pogojem, da izpolnjujejo zahteve iz te 

uredbe. 

 

Predlog spremembe  21 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 18 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(18) Gozdarski sektor je zelo pomemben 

za gospodarstvo Unije. Organizacije 

gospodarskih subjektov so v tem sektorju 

pomembni akterji, saj zastopajo interese 

subjektov v velikem obsegu in sodelujejo z 

različnimi zainteresiranimi stranmi. Te 

organizacije imajo tudi strokovno znanje 

in zmogljivosti, da lahko preučujejo 

zadevno zakonodajo ter svojim članom 

olajšajo njeno izpolnjevanje,vendar ne bi 

smeli teh zmožnosti uporabiti za prevlado 

na trgu. Za lažje izvajanje te uredbe in za 

spodbujanje razvoja dobre prakse bi bilo 

ustrezno priznati organizacije, ki so 

oblikovale sisteme potrebne skrbnosti v 

skladu z zahtevami te uredbe. Da bi 

gospodarskim subjektom omogočili, da 

lahko takšne priznane nadzorne 

organizacije zaprosijo za pomoč, bi moral 

biti seznam takšnih priznanih organizacij 

objavljen. 

(18) Za lažje izvajanje te uredbe in za 

spodbujanje razvoja dobre prakse bi bilo 

ustrezno priznati organizacije, ki so 

oblikovale sisteme potrebne skrbnosti v 

skladu z zahtevami te uredbe. Da bi 

gospodarskim subjektom omogočili, da 

lahko takšne priznane nadzorne 

organizacije zaprosijo za pomoč, bi moral 

biti seznam takšnih priznanih organizacij 

objavljen. 
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Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 23 iz prve obravnave. 

 

Predlog spremembe  22 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 19 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(19) Pristojni organi bi morali nadzorovati 

dejansko izpolnjevanje obveznosti, ki jih 

za gospodarske subjekte predpisuje ta 

uredba. V ta namen bi morali pristojni 

organi po potrebi izvajati uradne preglede, 

ki lahko vključujejo preglede prostorov 

gospodarskih subjektov, in bi jim moralo 

biti omogočeno, da od gospodarskih 

subjektov zahtevajo sprejetje sanacijskih 

ukrepov, kadar je to potrebno. 

(19) Pristojni organi bi morali nadzorovati 

dejansko izpolnjevanje obveznosti, ki jih 

za gospodarske subjekte predpisuje ta 

uredba. V ta namen morajo pristojni organi 

izvajati uradne kontrole v skladu z letnim 

načrtom, ki lahko vključujejo carinske 

kontrole, preglede prostorov gospodarskih 

subjektov in revizije na kraju samem, in bi 

jim moralo biti omogočeno, da od 

gospodarskih subjektov zahtevajo sprejetje 

sanacijskih ukrepov, kadar je to potrebno. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 25 iz prve obravnave. 

 

Predlog spremembe  23 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 20 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(20) Pristojni organi bi morali hraniti 

podatke o pregledih, ustrezne informacije 

pa bi morale biti na voljo vsem prosilcem v 

skladu z Direktivo 2003/4/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 

2003 o dostopu javnosti do informacij o 

okolju. 

(20) Pristojni organi morajo hraniti 

podatke o kontrolah, ustrezne informacije 

pa bi morale biti na voljo javnosti, tudi 

prek spleta, v skladu z Direktivo 

2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta 

z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti 

do informacij o okolju. 

 

Predlog spremembe  24 



 

PE439.878v02-00 18/59 RR\816050SL.doc 

SL 

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. 

 

Predlog spremembe  25 

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. 

Obrazložitev 

Za zagotovitev okvira za zmanjšanje upravnega bremena ter da se upošteva položaj malih in 

srednje velikih podjetij. Podlaga za nov člen, ki zajema tehnično pomoč gospodarskim 

subjektom in izmenjavo informacij.  
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Predlog spremembe  26 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 23 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(23) Komisiji bi bilo treba v skladu s 

členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 

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. 

(23) Komisiji bi bilo treba v skladu s 

členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije (PDEU) podeliti pooblastilo za 

sprejetje delegiranih aktov glede postopkov 

za priznanje nadzornih organizacij ali 

njihovo zavrnitev, splošnih načel in meril 

za nadaljnjo določitev, katera zakonodaja 

se uporablja, pa tudi glede zahtev o 

potrebni skrbnosti ter seznamov lesa in 

lesnih proizvodov, za katere se uporablja ta 

uredba, pa tudi glede pregledov nadzornih 

organizacij in kontrol gospodarskih 

subjektov. Zelo pomembno je, da Komisija 

med svojim pripravljalnim delom izvede 

ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki.  

Obrazložitev 

Za uskladitev uvodne izjave o delegiranih aktih s členi in z ubeseditvijo, ki je bila uporabljena 

v poročilu Bairbre de Brún o potnih listih za hišne živali. 

 

Predlog spremembe  27 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 23 a (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 (23a) Za zagotovitev dobro delujočega 

notranjega trga z lesnimi 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. 
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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  28 

Stališče Sveta 

Uvodna izjava 24 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(24) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 

uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s 

Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. 

junija 1999 o določitvi postopkov za 

uresničevanje Komisiji podeljenih 

izvedbenih pooblastil. 

črtano 

Obrazložitev 

Navedba je odveč, saj osnutek priporočila ne predvideva izvedbenih ukrepov.  

 

Predlog spremembe  29 

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 dajejo na notranji trg les in 

lesne proizvode ali omogočajo njihovo 

dostopnost na trgu.  

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 31 iz prve obravnave. Uredba bi se morala 

uporabljati za vse gospodarske subjekte v dobavni verigi, čeprav zahteve o popolni potrebni 

skrbnosti veljajo samo za tistega, ki prvi da les na notranji trg. 

 

 

Predlog spremembe  30 
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Stališče Sveta 

Člen 2 – točka (a) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(a) „les in lesni proizvodi“ pomeni les in 

lesne proizvode, določene v prilogi, z 

izjemo lesnih proizvodov, pridobljenih iz 

lesa ali lesnih proizvodov, ki so že bili 

dani na trg, pa tudi lesnih proizvodov ali 

delov takšnih proizvodov, proizvedenih iz 

lesa ali lesnih proizvodov, ki so na koncu 

svojega življenjskega cikla in bi bili sicer v 

nasprotnem primeru odstranjeni kot 

odpadki; 

(a) „les in lesni proizvodi“ pomeni les in 

lesne proizvode, določene v prilogi, z 

izjemo lesnih proizvodov ali delov takšnih 

proizvodov, pridobljenih iz recikliranja, 

kakor je opredeljeno v členu 3(17) 

Direktive 2008/98/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 

2008 o odpadkih1;  

 1 UL L 312, 22.11.2008, str. 3. 

Obrazložitev 

Kompromisni predlog spremembe 6 se nanaša na obstoječo opredelitev v okvirni direktivi o 

odpadkih. 

 

Predlog spremembe  31 

Stališče Sveta 

Člen 2 – točka a a (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 (aa) „dostopnost na trgu“ pomeni vsako 

dobavo proizvoda na notranji trg za 

distribucijo ali uporabo v gospodarski 

dejavnosti, bodisi odplačno ali 

neodplačno, tudi prek elektronskih 

sredstev za komuniciranje na daljavo, 

kakor so opredeljena v Direktivi 97/7/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 

maja 1997 o varstvu potrošnikov glede 

sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo1; 

 1UL L 144, 4.6.1997, str. 19. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 33 iz prve obravnave. Za razlikovanje med 

gospodarskimi subjekti, ki morajo izvajati sistem popolne potrebne skrbnosti, in drugimi 

subjekti v dobavni verigi je treba različno opredeliti dajanje na trg in omogočanje 
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dostopnosti na trgu. Ta pojma sta posebej opredeljena v skupnem okviru za trženje 

proizvodov (Sklep št. 68/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008), 

zaradi skladnosti pa je tu uporabljena enaka ubeseditev. 

 

Predlog spremembe  32 

Stališče Sveta 

Člen 2 – točka (b) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(b) „dajanje na trg” pomeni vsako prvo 

dobavo lesa in lesnih proizvodov za 

distribucijo ali uporabo na notranjem trgu 

v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi 

odplačno ali neodplačno. To vključuje 

tudi dobavo na osnovi komuniciranja na 

daljavo, kakor je opredeljeno v Direktivi 

97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta 

z dne 20. maja 1997 o varstvu potrošnikov 

glede sklepanja pogodb pri prodaji na 

daljavo; 

(b) “dajanje na trg“ pomeni, da so les in 

lesni proizvodi prvič na voljo na 

notranjem trgu; nadaljnja predelava in 

distribucija lesa ne pomenita dajanja na 

trg; 

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 34 iz prve obravnave. Za razlikovanje med 

gospodarskimi subjekti, ki morajo izvajati sistem popolne potrebne skrbnosti, in drugimi 

subjekti v dobavni verigi je treba različno opredeliti dajanje na trg in omogočanje 

dostopnosti na trgu. Ta pojma sta posebej opredeljena v skupnem okviru za trženje 

proizvodov (Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008), 

zaradi skladnosti pa je tu uporabljena enaka ubeseditev. 

 

Predlog spremembe  33 

Stališče Sveta 

Člen 2 – točka (c) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(c) „gospodarski subjekt” pomeni vsako 

fizično ali pravno osebo, ki daje na trg les 

ali lesne proizvode;  

(c) „gospodarski subjekt“ pomeni vsako 

fizično ali pravno osebo, ki daje na trg les 

ali lesne proizvode ali omogoča njihovo 

dostopnost na trgu;  

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 35 iz prve obravnave. 
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Predlog spremembe  34 

Stališče Sveta 

Člen 2 – točka f a (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 (fa) „tveganje“ pomeni funkcijo 

verjetnosti, da so bili na trg dani 

nezakonito pridobljen les ali lesni 

proizvodi ali da je bila omogočena njihova 

dostopnost na trgu, ter resnost tega 

pojava; 

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 36 iz prve obravnave. 

 

 

Predlog spremembe  35 

Stališče Sveta 

Člen 2 – točka f b (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 (fb) „potrebna skrbnost“ pomeni 

obveznost, da se z vsemi potrebnimi 

sredstvi zagotovi, da na trgu ni dostopen 

nezakonito pridobljen les in lesni 

proizvodi; 

Obrazložitev 

Pojasnitev pojma in dopolnitev člena 4. 

 

 

Predlog spremembe  36 

Stališče Sveta 

Člen 2 – točka (g) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(g) “veljavna zakonodaja” pomeni 

veljavno zakonodajo države pridobivanja, 

(g) „veljavna zakonodaja“ pomeni 

veljavno nacionalno, regionalno ali 

mednarodno zakonodajo ter zakonodajo 
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vključuje pa naslednje: države pridobivanja, vključuje pa 

naslednje: 

– pravice za pridobivanje lesa v okviru 

uradno razglašenih območij; 

– pravice za pridobivanje lesa v okviru po 

zakonu 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 s pristojbinami, povezanimi s 

pridobivanjem lesa; 

– pridobivanje lesa, vključno z 

neposredno povezano okoljsko 

zakonodajo in zakonodajo o gozdovih; 

– zahteve glede ohranjanja biotske 

raznolikosti, pridobivanja lesa in 

upravljanja gozdov, vključno z zadevno 

okoljsko in zakonodajo o gozdovih;  

– pravice tretjih oseb do uporabe in posesti 

zemljišč, na katere lahko vpliva 

pridobivanje lesa; in 

– pravice tretjih oseb do uporabe in posesti 

zemljišč, na katere lahko vpliva 

pridobivanje lesa; in 

– trgovinsko in carinsko zakonodajo, 

kolikor se nanašata na gozdarski sektor. 

– 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 

mogoče, zbere in objavi kazalnike za 

vsako državo proizvajalko lesa.  

 Za delegirane akte iz te točke se uporablja 

postopek iz členov 13, 14 in 15. 

Obrazložitev 

Deloma se ponovno uvedejo bistvene sestavine predloga spremembe 38 iz prve obravnave, ki 

je bil sprejet 22. aprila 2009. Oblikovanje načel in meril je treba opraviti z delegiranimi akti. 

 

Predlog spremembe  37 

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 zagotavlja, 

da te sisteme uporabljajo. 



 

RR\816050SL.doc 25/59 PE439.878v02-00 

 SL 

Obrazložitev 

Opredelitev se zgleduje po izvirnem predlogu Komisije.  

 

 

 

 

 

Predlog spremembe  38 

Stališče Sveta 

Člen 4 – odstavek 1 (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 -1. Dajanje na trg ali omogočanje 

dostopnosti lesa ali proizvodov iz lesa, ki 

je bil pridobljen nezakonito, na trgu je 

prepovedano. 

 Gospodarski subjekti nezakonito 

pridobljenega lesa in lesnih proizvodov ne 

dajejo na trg oziroma ne omogočajo 

njihove dostopnosti na trgu. 

Obrazložitev 

Predloga spremembe EP št. 31 in 42 iz prve obravnave. Jasno mora biti, da noben 

gospodarski subjekt v dobavni verigi ne sme omogočati dostopnosti nezakonito pridobljenega 

lesa ali lesnih proizvodov na trgu. Ubeseditev iz prvega branja je nekoliko spremenjena, da se 

jasneje pove, da ne gre za pristop na podlagi pošiljk, ko bi morali gospodarski subjekti 

dokazovati zakonitost vsake posamezne pošiljke. Če bi bil proti gospodarskemu subjektu 

sprožen postopek zaradi kršenja prepovedi, bi dokazno breme nosil organ, ki je postopek 

sprožil. Prepoved in potrebna skrbnost se dopolnjujeta, vseeno pa gre za dve ločeni sestavini, 

zato bi ju bilo treba v dejanskem besedilu obravnavati v ločenih odstavkih. Je pa razmerje 

med njima urejeno v kompromisnem predlogu spremembe št. 1 (uvodna izjava 3c (novo). 

 

 

 

Predlog spremembe  39 

Stališče Sveta 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

1. Gospodarski subjekti si s potrebno 1. Gospodarski subjekti, ki dajejo les in 



 

PE439.878v02-00 26/59 RR\816050SL.doc 

SL 

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.  

lesne proizvode na trg, ravnajo s potrebno 

skrbnostjo. V ta namen uporabljajo sveženj 

postopkov in ukrepov (v nadaljnjem 

besedilu: sistem potrebne skrbnosti), kakor 

je opredeljen v členu 5. Sistem potrebne 

skrbnosti vzpostavi gospodarski subjekt ali 

nadzorna organizacija iz člena 7.  

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 42 iz prve obravnave. Natančneje določene 

zahteve glede potrebne skrbnosti so ustreznejše za gospodarske subjekte, ki dajo proizvode 

prvič na trg, saj v največji meri vplivajo na to, kaj vstopa v EU, tako da nosijo tudi največjo 

odgovornost. Prepoved in potrebna skrbnost se dopolnjujeta, vseeno pa gre za dve ločeni 

sestavini, zato bi ju bilo treba v dejanskem besedilu obravnavati v ločenih odstavkih. Je pa 

razmerje med njima urejeno v kompromisnem predlogu spremembe št. 1 (uvodna izjava 3c 

(novo). 

 

Predlog spremembe  40 

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, ter zagotavljajo redne 

revizije tretjih strani, ki preverjajo 

kakovost in učinkovitost tega sistema, 
razen v primerih, ko uporabljajo sistem 

potrebne skrbnosti, ki ga vzpostavi 

nadzorna organizacija iz člena 7. Kot 

podlaga za sistem potrebne skrbnosti se 

lahko uporablja obstoječi nacionalni 

zakonodajni nadzor in vsaka prostovoljna 

veriga nadzornih mehanizmov, ki 

izpolnjuje zahteve iz te uredbe. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 43 iz prve obravnave. 

 

 

Predlog spremembe  41 
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Stališče Sveta 

Člen 4 – odstavek 2 a (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 2a. Gospodarski subjekti vzdolž celotne 

dobavne verige, ki omogočajo dostopnost 

lesa in lesnih proizvodov na trgu, morajo 

biti zmožni določiti gospodarski subjekt, ki 

je dobavil les in lesne proizvode, ter 

gospodarski subjekt, ki so mu bili les in 

lesni proizvodi dobavljeni; 

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 42 iz prve obravnave. Od vseh gospodarskih 

subjektov se lahko zahteva zagotovitev osnovnih informacij o proizvodih, od kod izvirajo in 

komu jih dobavljajo. 

 

Predlog spremembe  42 

Stališče Sveta 

Člen 5 – odstavek 1 – točka a 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(a) Ukrepi in postopki, ki omogočajo 

dostop do naslednjih informacij o dobavi 

lesa in lesnih proizvodov, danih na trg s 

strani gospodarskega subjekta:  

(a) Ukrepi in postopki, ki omogočajo 

dostop do naslednjih informacij o dobavi 

lesa in lesnih proizvodov, danih na trg s 

strani gospodarskega subjekta:  

– opis, vključno s polnim znanstvenim 

imenom ali splošnim imenom drevesne 

vrste, trgovskim imenom in vrsto 

proizvoda; 

– opis, vključno s polnim znanstvenim 

imenom in splošnim imenom drevesne 

vrste, trgovskim imenom in vrsto 

proizvoda; 

– država pridobivanja, in kadar je to 

ustrezno, lokalno področje pridobivanja v 

tej državi; 

– država pridobivanja, in kadar je to 

ustrezno, lokalno področje pridobivanja v 

tej državi in dovoljenje za posek; 

– količina (izražena v prostornini, teži ali 

številu enot); 

– količina (izražena v prostornini, teži ali 

številu enot); 

 – vrednost; 

– ime in naslov dobavitelja gospodarskega 

subjekta; 

– ime in naslov dobavitelja gospodarskega 

subjekta; 

 – ime in naslov gospodarskega subjekta, 

ki so mu bili les in lesni proizvodi 
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dobavljeni;  

 – fizična ali pravna oseba, odgovorna za 

posek; 

– dokumentacija ali druge informacije, ki 

dokazujejo usklajenost tega lesa in lesnih 

proizvodov z veljavno zakonodajo. 

– dokumentacija ali druge informacije, ki 

dokazujejo usklajenost tega lesa in lesnih 

proizvodov z veljavno zakonodajo. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 44 iz prve obravnave. 

 

 

 

 

 

Predlog spremembe  43 

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) Sistematični postopki ocenjevanja 

tveganja gospodarskemu subjektu 

omogočajo, 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; 

 – ravnjo posvetovanja z zainteresiranimi 

stranmi; 

– 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 

ali postopkov v državi in/ali na lokalnem 

področju, kjer je bil les pridobljen, 

upoštevaje tudi razširjenost oboroženih 
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konfliktov, dokazano neuspešno 

gospodarjenje z gozdovi in visoko raven 

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.  

 Komisija da na voljo register držav in/ali 

regij, kjer je veliko nezakonite sečnje, 

drevesnih vrst, ki se pogosto veliko 

nezakonito sekajo, in gospodarskih 

subjektov, ki so kršili to uredbo. 

 Komisija poskrbi za pritožni postopek, 

tako da lahko prizadete države ali 

gospodarski subjekti ugovarjajo proti 

uvrstitvi v ta register.  

Obrazložitev 

Predloga spremembe Evropskega parlamenta št. 46 in 47 iz prve obravnave. Predlog 

spremembe ponovno uvaja register „velikega tveganja“, ki naj bi bil na voljo pri Komisiji, s 

pojasnilom glede postopka, po katerem bi se lahko gospodarski subjekti ali države pritožili 

proti vključitvi v ta register. Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi je glavna značilnost in 

uspešni dosežek akcijskega načrta FLEGT. Odprtost sistema potrebne skrbnosti je dejavnik, 

ki lahko veliko prispeva k njegovemu uspehu pri učinkovitemu ocenjevanju tveganja. Zajet je 

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  44 

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 

(c) 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.  
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informacijah ali dokumentih ter/ali zahtevo 

po preverjanju, ki ga opravi tretja stran.  

Obrazložitev 

Izvzetje, ki ga predlaga Svet, se izbriše. Novi koncept zanemarljivega tveganja ni opredeljen, 

zaradi česar bi lahko prišlo do različnega tolmačenja. 

 

Predlog spremembe  45 

Stališče Sveta 

Člen 5 – odstavek 2 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

2. Podrobna pravila, s katerimi bi 

zagotovili enotno izvajanje odstavka 1, 

razen tistih, ki zadevajo dodatna ustrezna 

merila ocenjevanja tveganja iz drugega 

pododstavka točke (b) odstavka 1 tega 

člena, se sprejmejo v skladu z 

regulativnim postopkom iz člena 16(2). Ta 

pravila se sprejmejo do ….* 

črtano 

* UL: Prosimo vstavite datum: 18 mesecev po 

začetku veljavnosti te uredbe. 
 

Obrazložitev 

Ustrezneje je predvideti možnost delegiranih aktov, s katerimi bi dopolnili zahteve iz uredbe.  

 

Predlog spremembe  46 

Stališče Sveta 

Člen 5 – odstavek 3 

 

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 

3. Upoštevaje spremembe na trgu in 

izkušnje, pridobljene pri izvajanju te 

uredbe, zlasti, kakor so bili ugotovljeni na 

podlagi izmenjave izkušenj iz člena 11(b) 

in 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 
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točke (b) odstavka 1 tega člena. Komisija 

pri sprejemanju teh delegiranih aktov 

ravna v skladu z zadevnimi določbami te 

uredbe. 

preprečevanju nezakonito pridobljenega 

lesa ali lesnih proizvodov, ki se dajejo na 

trg ali katerih dostopnost na trgu se 

omogoča.  

Za delegirane akte iz tega odstavka se 

uporabljajo postopki iz členov 13, 14 in 15. 

Za delegirane akte iz tega odstavka se 

uporabljajo postopki iz členov 13, 14 in 15. 

Obrazložitev 

Vodilo vseh delegiranih aktov bi morala biti učinkovitost sistemov potrebne skrbnosti pri 

preprečevanju trgovanja z nezakonito pridobljenim lesom ali lesnimi proizvodi na notranjem 

trgu. 

 

Predlog spremembe  47 

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. 

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  48 
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Stališče Sveta 

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

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 Tem organom se zagotovijo ustrezne 

pristojnosti za izvajanje te uredbe s 

spremljanjem njene uporabe, 

preiskovanjem domnevnih kršitev v 

sodelovanju s carinsko upravo in 

pravočasnim poročanjem organom 

pregona o kršitvah. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe 63 iz prve obravnave. 

 

 

Predlog spremembe  49 

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) ima vzpostavljen nadzorni mehanizem, 

s katerim zagotavlja, da gospodarski 

subjekti, ki jih je certificirala za uporabo 

sistema potrebne skrbnosti, ta sistem 

uporabljajo; 

(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. 
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Predlog spremembe  50 

Stališče Sveta 

Člen 7 – odstavek 2  

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

2. Organizacija lahko zaprosi, da se prizna 

kot nadzorna organizacija, če izpolnjuje 

naslednje zahteve: 

2. Organizacija lahko zaprosi, da se prizna 

kot nadzorna organizacija, če izpolnjuje 

naslednje zahteve: 

(a) je pravna oseba s sedežem v Uniji; (a) je pravna oseba s sedežem v Uniji; 

(b) je zmožna opravljati dejavnosti iz 

odstavka 1; ter 

(b) ima ustrezno strokovno znanje in je 

zmožna opravljati dejavnosti iz odstavka 1; 

ter 

(c) svoje dejavnosti opravlja tako, da 

prepreči navzkrižje interesov. 

(c) svoje dejavnosti opravlja tako, da 

prepreči navzkrižje interesov in je pravno 

neodvisna od gospodarskih subjektov, ki 

jih preverja. 

Obrazložitev 

 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 52 iz prve obravnave. 

 

Predlog spremembe  51 

Stališče Sveta 

Člen 7 – odstavek 3 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

3. Prosilec, ki izpolnjuje zahteve iz 

odstavka 2, se prizna kot nadzorna 

organizacija, na enega od sledečih 

načinov: 

3. Komisija kot nadzorno organizacijo 

prizna prosilca, ki izpolnjuje zahteve iz 

odstavka 2.  

(a) pristojni organ države članice prizna 

nadzorno organizacijo, ki bo svoje 

dejavnosti opravljala izključno v tej državi 

članici, ter o tem čim prej obvesti 

Komisijo; 

Odločitev o priznanju nadzorne 

organizacije se sprejme v treh mesecih po 

vložitvi vloge. Komisija odločitev o 

priznanju nadzorne organizacije sporoči 

pristojnim organom držav članic, ki so za 

to organizacijo pravno pristojni. 

(b) Komisija potem, ko obvesti države 

članice, prizna nadzorno organizacijo, ki 

bo svoje dejavnosti opravljala v več kot eni 
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državi članici ali v celotni Uniji.  

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 54 iz prve obravnave. Da se zagotovi enotno 

priznavanje nadzornih organizacij, je najustrezneje, da ga izvaja Komisija, kar pa ne 

onemogoča ustanavljanja nacionalnih kontaktnih točk za pomoč morebitnim potencialnim 

organizacijam pri vlaganju vlog. 

 

Predlog spremembe  52 

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 

oziroma 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 se dajo na razpolago 

javnosti. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 54 iz prve obravnave. 

 

Predlog spremembe  53 

Stališče Sveta 

Člen 7 – odstavek 5 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

5. Če pristojni organ odloči, da nadzorna 

organizacija, ki jo je priznala Komisija, 

bodisi ne opravlja več dejavnosti iz 

odstavka 1 bodisi ne izpolnjuje zahtev iz 

odstavka 2, o tem nemudoma obvesti 

Komisijo. 

5. Če pristojni organ odloči, da nadzorna 

organizacija bodisi ne opravlja več 

dejavnosti iz odstavka 1 bodisi ne 

izpolnjuje zahtev iz odstavka 2, o tem 

nemudoma obvesti Komisijo. 
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Obrazložitev 

Zaradi skladnosti s centraliziranim priznavanjem nadzornih organizacij. 

 

Predlog spremembe  54 

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 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 priznanje prekliče Komisija o 

tem obvesti zadevne države članice. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 55 iz prve obravnave. Preklic mora biti 

skladen s centraliziranim priznavanjem nadzornih organizacij. 

 

Predlog spremembe  55 

Stališče Sveta 

Člen 7 – odstavek 7 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

7. Da bi dopolnili postopkovna pravila 

glede priznanja nadzornih organizacij ali 

njihovega preklica ter jih spremenili, če to 

zahtevajo izkušnje, lahko Komisija v 

skladu s členom 290 PDEU sprejema 

delegirane akte. Komisija pri sprejemanju 

teh delegiranih aktov ravna v skladu z 

zadevnimi določbami te uredbe. 

7. Da bi dopolnili postopkovna pravila 

glede priznanja nadzornih organizacij ali 

njihovega preklica, lahko Komisija v 

skladu s členom 290 PDEU sprejema 

delegirane akte, s čimer zagotovi, da sta 

priznanje in preklic izvedena pravično in 

pregledno.  

Za delegirane akte iz tega odstavka se 

uporabljajo postopki iz členov 13, 14 in 15. 

Ti akti se sprejmejo do …*. 

Za delegirane akte iz tega odstavka se 

uporabljajo postopki iz členov 13, 14 in 15. 

Ti akti se sprejmejo do …*. 
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_____________ 

*UL: Prosimo vstavite datum: 18 mesecev po 

začetku veljavnosti te uredbe. 

_________________ 

*UL: Prosimo vstavite datum: 8 mesecev po 

začetku veljavnosti te uredbe. 

Obrazložitev 

Namen vseh delegiranih aktov za dopolnitev zahtev iz te uredbe bi morala biti zagotovitev 

pravičnih in preglednih postopkov za priznavanje nadzornih organizacij in preklic teh 

priznanj. 

 

Predlog spremembe  56 

Stališče Sveta 

Člen 7 – odstavek 8 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

8. Podrobna pravila glede pogostosti in 

vrste pregledov iz odstavka 4, s katerimi bi 

zagotovili enotno izvajanje navedenega 

odstavka, se sprejmejo v skladu z 

regulativnim postopkom iz člena 16(2). Ta 

pravila se sprejmejo do …*. 

8. Komisija z delegiranimi akti sprejme 

podrobna pravila glede pogostosti in vrste 

pregledov iz odstavka 4, da zagotovi 

učinkovit pregled nad nadzornimi 

organizacijami. Ta pravila se sprejmejo do 

…*. 

 Za delegirane akte iz tega odstavka se 

uporabljajo postopki iz členov 13, 14 in 

15. 

_____________ 

*UL: Prosimo vstavite datum: 18 mesecev po 

začetku veljavnosti te uredbe. 

_________________ 

*UL: Prosimo vstavite datum: 8 mesecev po 

začetku veljavnosti te uredbe. 

Obrazložitev 

Namen delegiranih aktov bi moralo biti zagotavljanje učinkovitega pregleda nad nadzornimi 

organizacijami. S tem povezani roki so prilagojeni zgodnejšemu začetku veljavnosti uredbe. 

 

Predlog spremembe  57 

Stališče Sveta 

Člen 9 – naslov 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

Pregledi gospodarskih subjektov Kontrole gospodarskih subjektov 
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Obrazložitev 

Predlogi spremembe Evropskega parlamenta št. 58, 59 in 60 iz prve obravnave. Primerno je 

ločiti preglede nadzornih organizacij od kontrol gospodarskih subjektov. 

 

Predlog spremembe  58 

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 kontrole, da 

preverijo, ali gospodarski subjekti 

izpolnjujejo zahteve iz členov 4 in 5. 

Obrazložitev 

Predlogi spremembe Evropskega parlamenta št. 58, 59 in 60 iz prve obravnave. Primerno je 

ločiti preglede nadzornih organizacij od kontrol gospodarskih subjektov. 

Predlog spremembe  59 

Stališče Sveta 

Člen 9 – odstavek 1 a (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 1a. Kontrole se izvajajo po letnem načrtu, 

na podlagi utemeljenih pomislekov tretjih 

strani ali vedno, kadar ima pristojni organ 

države članice informacije, ki kažejo, da 

gospodarski subjekt ne izpolnjuje zahtev iz 

te uredbe. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 58 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe  60 

Stališče Sveta 

Člen 9 – odstavek 1 b (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 1b. Kontrole lahko med drugim zajemajo: 
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 (a) pregled sistema potrebne skrbnosti, 

vključno s postopki za ocenjevanje in 

odpravljanje tveganja, 

 (b) pregled dokumentacije in evidenc, ki 

kažejo ustrezno delovanje sistema in 

postopkov, 

 (c) naključne preglede, vključno z 

revizijami na kraju samem. 

 Komisija spremlja način, na katerega 

države članice izvajajo te pristojnosti. 

Obrazložitev 

Države članice morajo sodelovati in – kolikor je mogoče – usklajevati svoje dejavnosti 

nadzora in pregledovanja. Komisija bi morala pomagati zagotavljati, da se to sodelovanje res 

izvaja. Izvajanje te uredbe je končno tudi prožno, kar zadeva mehanizme, ki se uporabljajo, in 

dovzetno za novo tehnologijo, ki bi v prihodnosti lahko izboljšala natančnost nadzora. 

 

Predlog spremembe  61 

Stališče Sveta 

Člen 9 – odstavek 1 c (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 1c. Komisija lahko z delegiranimi akti 

sprejme podrobna pravila glede pogostosti 

in vrste kontrol iz odstavka 1b, da zagotovi 

učinkovit pregled nad gospodarskimi 

subjekti.  

 Za delegirane akte iz tega odstavka se 

uporabljajo postopki iz členov 13, 14 in 

15. 

Obrazložitev 

Namen delegiranih aktov, ki podrobneje določajo zahteve za kontrole, bi moralo biti 

zagotavljanje učinkovitega pregleda nad gospodarskimi subjekti na notranjem trgu. 

 

 

Predlog spremembe 62 



 

RR\816050SL.doc 39/59 PE439.878v02-00 

 SL 

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 lažje izvajanje kontrol 

iz odstavka 1, predvsem v zvezi z dostopom 

do prostorov in dokumentacije ali evidenc.  

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 58 iz prve obravnave. 

 

Predlog spremembe  63 

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 kontroli iz odstavka 1 

ugotovljene pomanjkljivosti, 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 ne glede na člen 17 od 

operaterjev zahtevajo sprejetje sanacijskih 

ukrepov.  

 Pristojni organi lahko nemudoma 

ukrepajo, odvisno od stopnje ugotovljenih 

pomanjkljivosti, med drugim: 

 (a) z zaplembo lesa in lesnih proizvodov 

ter 

 (b) z začasno prepovedjo trženja lesa in 

lesnih proizvodov. 

 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 v skladu s 

členom 7(6) njeno priznanje lahko 

prekliče. 
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Obrazložitev 

 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 58 iz prve obravnave. 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). 

 

 

Predlog spremembe  64 

Stališče Sveta 

Člen 10 – naslov 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

Evidence pregledov Evidence kontrol 

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 59 iz prve obravnave. 

 

 

Predlog spremembe  65 

Stališče Sveta 

Člen 10 – odstavek 1 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

1. Pristojni organi hranijo evidence o 

pregledih iz člena 9(1), v katerih so 

navedeni zlasti njihova vrsta in rezultati, 

vključno z obvestilom o vseh sprejetih 

sanacijskih ukrepih iz člena 9(3). Evidenca 

vseh pregledov se hrani vsaj 5 let.  

1. Pristojni organi hranijo evidence o 

kontrolah iz člena 9(1), v katerih so 

navedeni zlasti njihova vrsta in rezultati, 

vključno z obvestilom o vseh sprejetih 

sanacijskih ukrepih iz člena 9(3). Evidenca 

vseh kontrol se hrani vsaj 10 let.  

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 60 iz prve obravnave. 
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Predlog spremembe  66 

Stališče Sveta 

Člen 10 – odstavek 2 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

2. Informacije iz odstavka 1 so na voljo 

vsem prosilcem v skladu z 

Direktivo 2003/4/ES.  

2. Informacije iz odstavka 1 so na voljo 

javnosti, tudi prek spleta, v skladu z 

Direktivo 2003/4/ES.  

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 61 iz prve obravnave. 

 

Predlog spremembe  67 

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. 

Obrazložitev 

Zaradi večplastne narave problema nezakonite sečnje je potrebno tudi sodelovanje med 

različnimi deli državne uprave, kar bi bilo treba v uredbi izrecno navesti. 

 

Predlog spremembe  68 

Stališče Sveta 

Člen 11 – odstavek 2 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

2. Pristojni organi si s pristojnimi organi 

drugih držav članic in Komisijo 

izmenjujejo informacije glede hujših 

pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene med 

pregledi iz členov 7(4) in 9(1), in o vrstah 

izrečenih kazni v skladu s členom 17. 

2. Pristojni organi si s pristojnimi organi 

drugih držav članic in Komisijo 

izmenjujejo informacije glede hujših 

pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene med 

pregledi in kontrolami iz členov 7(4) in 

9(1), in o kršitvah ter vrstah izrečenih 

kazni v skladu s členom 17. 
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Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 62 iz prve obravnave. Dopolnitev informacij 

za izmenjavo v stališču Sveta. 

 

Predlog spremembe  69 

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. 

Obrazložitev 

Cilj predloga spremembe je, da bi neuradna in dvostranska posvetovanja postala uradna. 

 

Predlog spremembe  70 

Stališče Sveta 

Člen 11 b (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 Člen 11b 

 Tehnična pomoč, usmerjanje in 

izmenjava informacij 

 1. Pristojni organi, ki jim pomaga 

Komisija, gospodarskim subjektom 
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zagotovijo tehnično in drugo pomoč ter 

usmerjanje, pri čemer upoštevajo položaj 

malih in srednje velikih podjetij, da 

olajšajo 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 pri izvajanju 

te uredbe in na zahtevo dajo te 

informacije 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 teh informacij države 

članice zagotovijo spoštovanje 

gospodarskih interesov in v skladu z 

nacionalno zakonodajo in zakonodajo 

Unije jamčijo za zaupnost vseh podatkov, 

s katerimi razpolagajo ali so z njimi 

seznanjene. 

 5. Pomoč se zagotavlja tako, da se 

prepreči izgubljanje veljave odgovornosti 

pristojnih organov in se ohranja njihova 

neodvisnost pri zagotavljanju izvrševanja 

te uredbe. 

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. 
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Predlog spremembe  71 

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 dopolnjujejo seznam lesa in lesnih 

proizvodov iz Priloge.  

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 68 iz prve obravnave. Predlog spremembe 68 

iz prve obravnave v Evropskem parlamentu, ki upošteva tudi novi člen 11a.  

 

 

 

Predlog spremembe  72 

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 

1. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 

delegiranih aktov iz členov 2(g), 5(3), 7(7), 

7(8), 9(1c) 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.  
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ga Evropski parlament ali Svet prekliče v 

skladu s členom 14. 
 

Predlog spremembe  73 

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 

kadarkoli prekliče prenos pooblastila iz 

členov 2(g), 5(3), 7(7), 7(8), 9(1c) in 12. 

 

 

Predlog spremembe  74 

Stališče Sveta 

Člen 14 – odstavek 2 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

2. Institucija, ki je začela notranji postopek 

o morebitnem preklicu prenosa pooblastila, 

o tem obvesti drugega zakonodajalca in 

Komisijo najpozneje mesec dni pred 

sprejetjem končne odločitve ter navede 

prenesena pooblastila, ki bi se lahko 

preklicala, ter razloge za njihov preklic. 

2. Institucija, ki je začela notranji postopek 

o morebitnem preklicu prenosa pooblastil, 

si prizadeva o tem obvestiti drugo 

institucijo in Komisijo pravočasno pred 

sprejetjem končne odločitve ter navede 

prenesena pooblastila, ki bi se lahko 

preklicala, ter morebitne razloge za njihov 

preklic. 

 

Predlog spremembe  75 

Stališče Sveta 

Člen 15 – odstavek 1 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

1. Evropski parlament in Svet lahko 

ugovarjata zoper delegirani akt v treh 

mesecih od datuma uradnega obvestila. 

1. Evropski parlament ali Svet lahko 

ugovarjata zoper delegirani akt v dveh 

mesecih od datuma uradnega obvestila. Na 

pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 

se to obdobje podaljša za dva meseca. 
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Predlog spremembe  76 

Stališče Sveta 

Člen 15 – odstavek 2 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

2. Če do izteka tega roka zoper delegirani 

akt ne ugovarja ne Evropski parlament ne 

Svet, ali če sta pred tem dnem Evropski 

parlament ali Svet obvestila Komisijo o 

odločitvi, da zoper delegirani akt ne bosta 

ugovarjala, začne delegirani akt veljati z 

dnem, ki je v njem določen.  

2. Če do izteka tega roka niti Evropski 

parlament niti Svet ne nasprotuje 

delegiranemu aktu, se ta objavi v 

Uradnem listu Evropske unije in začne 

veljati na tam navedeni datum. 

 Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem 

listu Evropske unije in začne veljati pred 

iztekom tega obdobja, če Evropski 

parlament in Svet obvestita Komisijo, da 

mu ne nameravata nasprotovati. 

 

Predlog spremembe  77 

Stališče Sveta 

Člen 15 – odstavek 3 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

3. Če Evropski parlament ali Svet ugovarja 

zoper sprejeti delegirani akt, ta ne začne 

veljati. Institucija, ki zoper delegirani akt 

ugovarja, svojo odločitev utemelji. 

3. Če Evropski parlament ali Svet ugovarja 

zoper delegirani akt, ta ne začne veljati. 

Institucija, ki zoper delegirani akt ugovarja, 

svojo odločitev utemelji. 

Predlog spremembe  78 

Stališče Sveta 

Člen 16  

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

Člen 16 

Odbor 

črtano 

1. Komisiji pomaga odbor za izvrševanje 

zakonodaje, upravljanje in trgovanje na 

področju gozdov (FLEGT), ustanovljen v 

skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 

2173/2005. 
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2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 

uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 

1999/468/ES, ob upoštevanju določb 

člena 8 Sklepa. 

 

Obrazložitev 

Navedba je odveč, saj osnutek priporočila ne predvideva izvedbenih ukrepov.  

 

 

Predlog spremembe  79 

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 

sporočijo kakršne koli naknadne 

spremembe, ki vplivajo nanje. 

1. Države članice določijo pravila za kazni, 

ki se uporabljajo za kršitve določb te 

uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe 

za zagotavljanje njihovega izvajanja.  

 2. Upravne kazni morajo biti učinkovite, 

sorazmerne in odvračalne ter lahko 

zajemajo: 

 (a) 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. 

 (b) zaseg lesa in lesnih proizvodov; 

 (c) takojšnji začasni odvzem dovoljenja za 

opravljanje gospodarske dejavnosti.  
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 3. Države članice o teh določbah obvestijo 

Komisijo in ji nemudoma sporočijo 

kakršne koli naknadne spremembe, ki 

vplivajo nanje.  

Obrazložitev 

Na evropskem ozemlju ne sme biti šibkih točk. V uredbi je treba predvideti režim strogih, 

odvračalnih in smiselnih kazni v Evropski uniji po modelu uredbe št. 1005/2008 o 

nezakonitem ribolovu, ki je bila sprejeta soglasno.  

 

Predlog spremembe  80 

Stališče Sveta 

Člen 17 a (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 Člen 17a 

 Spremembe Direktive 2008/99/ES 

 Direktiva 2008/99/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 

2008 o kazenskopravnem varstvu okolja1 

se s tem spremeni, z začetkom veljavnosti 

od …*, kot sledi: 

 (1) členu 3 se doda naslednja točka:  

 “(j) omogočanje dostopnosti nezakonito 

pridobljenega lesa ali lesnih proizvodov 

na trgu.“ 

 (2) Prilogi A se doda naslednja alinea: 

 „– Uredba (ES) št. …/2010 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne … o določitvi 

obveznosti gospodarskih subjektov, ki 

dajejo na trg les in lesne proizvode“ 

 ____________ 

*UL: eno leto od datuma začetka veljavnosti te 

uredbe. 

 ____________ 
1UL L 328, 6.12.2008, str. 28. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 71 iz prve obravnave. Za najhujše kršitve 

uredbe se morajo uporabiti kazenskopravne sankcije, zato je treba to uredbo zajeti v področje 
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uporabe Direktive 2008/99/ES. 

 

 

Predlog spremembe  81 

Stališče Sveta 

Člen 18 – odstavek 2 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

2. Na podlagi navedenih poročil Komisija 

pripravi poročilo, ki ga vsaki dve leti pošlje 

Evropskemu parlamentu in Svetu. 

2. Na podlagi navedenih poročil Komisija 

pripravi poročilo, ki ga vsaki dve leti pošlje 

Evropskemu parlamentu in Svetu. 

Komisija pri pripravi tega poročila 

upošteva napredek pri sklepanju in 

delovanju prostovoljnih sporazumov o 

partnerstvu FLEGT, sprejetih po Uredbi 

(ES) št. 2173/2005, in njihov prispevek k 

zmanjševanju pojavnosti nezakonito 

pridobljenega lesa in lesnih izdelkov na 

notranjem trgu. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 70 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe  82 

Stališče Sveta 

Člen 18 – odstavek 2a (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 2a. Komisija do 30. aprila 2012 pošlje 

Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 

o uvedbi standarda Unije za ves les in vse 

lesne proizvode z namenom, da bi izpolnili 

najvišje zahteve glede trajnosti, in po 

potrebi priloži zakonodajne predloge. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 66 iz prve obravnave. Dolgoročno bi morala 

zakonodaja zagotavljati ne samo zakonitost, pač pa tudi trajnost lesa in lesnih proizvodov, ki 

so dani na trg EU ali so na njem dostopni. 
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Predlog spremembe  83 

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. Pri tem še posebej 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. 

 

 

Predlog spremembe  84 

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 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. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe Evropskega parlamenta št. 73 iz prve obravnave. 

 

Predlog spremembe  85 
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Stališče Sveta 

Priloga – alinea 2 a (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 – 4404 Les za obroče; cepljeni koli; koli, 

klani in zašiljeni količi, 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; 

Obrazložitev 

Uredba mora, kolikor je mogoče, veljati za vse lesne proizvode. Izpustitve bi lahko škodljive 

in bi povzročile razlike v tem sektorju. 

 

Predlog spremembe  86 

Stališče Sveta 

Priloga – alinea 2 b (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 – 4405 00 00 Lesna volna; lesna moka; 

Obrazložitev 

Uredba mora, kolikor je mogoče, veljati za vse lesne proizvode. Izpustitve bi lahko škodljive 

in bi povzročile razlike v tem sektorju. 

 

Predlog spremembe  87 

Stališče Sveta 

Priloga – alinea 13 a (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 – 4417 00 00 Leseno orodje, nasadila in 

držaji za orodje ter nasadila in držala za 

metle in ščetke; lesena kopita za obutev; 
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Obrazložitev 

Uredba mora, kolikor je mogoče, veljati za vse lesne proizvode. Izpustitve bi lahko škodljive 

in bi povzročile razlike v tem sektorju. 

 

Predlog spremembe  88 

Stališče Sveta 

Priloga – alinea 14 a (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 – 4419 00 Lesena namizna in kuhinjska 

posoda in pribor; 

Obrazložitev 

 

Uredba mora, kolikor je mogoče, veljati za vse lesne proizvode. Izpustitve bi lahko škodljive 

in bi povzročile razlike v tem sektorju. 

 

 

Predlog spremembe  89 

Stališče Sveta 

Priloga – alinea 14 b (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 – 4420 Marketerije 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; 

Obrazložitev 

 

Uredba mora, kolikor je mogoče, veljati za vse lesne proizvode. Izpustitve bi lahko škodljive 

in bi povzročile razlike v tem sektorju. 

 

Predlog spremembe  90 
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Stališče Sveta 

Priloga – alinea 14 c (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 – 4421 Drugi leseni predmeti (obešalniki 

in drugo); 

Obrazložitev 

 

Uredba mora, kolikor je mogoče, veljati za vse lesne proizvode. Izpustitve bi lahko škodljive 

in bi povzročile razlike v tem sektorju. 

 

Predlog spremembe  91 

Stališče Sveta 

Priloga – alinea 15 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

– Celuloza in papir iz poglavij 47 in 48 

kombinirane nomenklature, razen 

proizvodov na osnovi bambusa ter 

proizvodov iz predelanih odpadkov in 

ostankov; 

– Celuloza in papir iz poglavij 47, 48 in 49 

kombinirane nomenklature, razen 

proizvodov na osnovi bambusa ter 

proizvodov iz predelanih odpadkov in 

ostankov; 

Obrazložitev 

Predloga spremembe Evropskega parlamenta št. 74 in 75 iz prve obravnave. 

 

Predlog spremembe  92 

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;  

Obrazložitev 

 

Uredba mora, kolikor je mogoče, veljati za vse lesne proizvode. Izpustitve bi lahko škodljive 

in bi povzročile razlike v tem sektorju. 
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Predlog spremembe  93 

Stališče Sveta 

Priloga – alinea 17 a (novo) 

 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 – Drugi lesni proizvodi, vključeni v 

poglavji 94 in 95 kombinirane 

nomenklature, vključno z lesenimi 

igračami in športnimi pripomočki. 

Obrazložitev 

Predloga spremembe Evropskega parlamenta št. 74 in 75 iz prve obravnave. 
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OBRAZLOŽITEV 

Krčenje gozdov poteka s hitrostjo okoli 13 milijonov hektarjev letno, povzroči skoraj petino 

svetovnih ogljikovih emisij in je odločilen dejavnik izgubljanja biotske raznovrstnosti. 

Nezakonita sečnja povzroča tudi hude probleme glede človekovih pravic, saj so gozdovi v 

številnih državah kulturno in družbeno izredno pomembni za domorodna ljudstva, ki so od 

njih odvisna.  

 

Glavni razlog krčenja gozdov je nezakonita sečnja, količina lesa za industrijsko rabo iz 

nezakonitih virov pa je ocenjena na 350 do 650 milijonov kubičnih metrov letno, kar je 20–

40 % svetovne proizvodnje lesa za industrijsko rabo1. Zaradi nezakonite sečnje se znižujejo 

cene lesa, na ta način se ropajo naravni viri in davčni prihodki ter povečuje revščina ljudstev, 

odvisnih od gozda.  

 

EU je kot velika porabnica lesa in lesnih proizvodov dolžna učinkovito ukrepati proti krčenju 

gozdov in nezakoniti sečnji, kar mora nujno zajemati tudi onemogočanje trga za nezakonito 

pridobljeni les in lesne proizvode. EU je uspešno odpravila svoj trg za druge nezakonito 

pridobljene proizvode, saj je nedavno sprejela uredbo o nezakonitem, zakonsko neurejenem in 

neprijavljenem ribolovu, zdaj pa je čas tudi za uveljavitev učinkovite zakonodajo o 

nezakonito pridobljenem lesu in lesnih proizvodih. To bi bilo pomembno sporočilo: 

 

 potrošnikom, da les in lesni proizvodi, ki jih kupujejo, niso bili pridobljeni nezakonito,  

 odgovornim podjetjem, da jih ne bodo ogrožala podjetja, ki ravnajo nepošteno, ter 

 mednarodni skupnosti, da EU resno jemlje svojo odgovornost glede podnebnih 

sprememb, biotske raznovrstnosti in človekovih pravic.  

 

Pristop s prostovoljnimi partnerskimi sporazumi, ki ga EU uporablja v akcijskem načrtu za 

uveljavitev zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT) iz leta 2003 

sam po sebi ne zadostuje za spoprijemanje s svetovnim izzivom nezakonite sečnje. Čeprav 

lahko tovrstni sporazumi sprožijo zelo pozitivne spremembe, je bil doslej podpisan samo 

eden, in ker je prostovoljne narave, je velika nevarnost, da ga ne bodo upoštevali ali da bo 

prišlo do pranja denarja. Ker je posvetovanje Komisije o ukrepih za dopolnitev prostovoljnih 

partnerskih sporazumov že končano, je potrebna stroga zakonodaja, s katero bomo zagotovili, 

da nezakonito pridobljenega lesa in lesnih proizvodov ne bo več na trgu EU.  

 

Stališče Sveta 

 

Poročevalka pozdravlja nekatere strukturne spremembe za poenostavitev besedila, obžaluje 

pa, da stališču Sveta primanjkuje ambicioznosti. To stališče je občutno ohlapnejše od stališča 

Parlamenta v prvi obravnavi.  

 

V stališču Sveta med drugim: 

  

 trgovina z nezakonito pridobljenim lesom in lesnimi proizvodi ni prepovedana, kakor 

je zapisal Parlament,  

                                                 
1 UNECE/FAO 2007: Letni pregled trga z gozdnimi proizvodi za obdobje 2006–2007 
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 so zahteve samo za tiste gospodarske subjekte, ki prvi dajo les ali lesne proizvode na 

notranji trg, za druge pa ne, 

 je opredelitev veljavne zakonodaje v primerjavi s predlogom Parlamenta zožena, 

 za hude kršitve niso opredeljene kazni ali zahtevane kazenske sankcije, 

 je uveden mešani sistem za priznavanje nadzornih organizacij, Parlament pa je potrdil 

centraliziranega, 

 ni določb o prihodnjem označevanju in razvoju zahtev glede trajnosti, 

 je predvideno, da bi se morala začeti uredba uporabljati 30 mesecev po začetku 

veljavnosti, Parlament pa je glasoval za 12 mesecev. 

 

Za okrepitev predlagane uredbe, tako da bi zares preprečila trgovanje z nezakonito 

pridobljenim lesom in lesnimi proizvodi na notranjem trgu EU, je poročevalka ponovno 

vložila številne osrednje elemente iz stališča Parlamenta iz prve obravnave, ki so podrobneje 

orisani v nadaljevanju. 

 

Prepoved 

 

Osnovna težava je, da uredba, kakor jo predvideva Svet, dejansko ne prepoveduje uvoza in 

prodaje nezakonito pridobljenega lesa, tako da ne rešuje problema „(šibkih pravil) za 

preprečevanje trgovanja nezakonito pridobljenega lesa“1, kakor v svojem predlogu poroča 

Komisija o vzroku, zakaj je nezakonita sečnja tako razširjena. Revidirani ameriški Laceyev 

zakon, sprejet maja 2008, je uzakonil tovrstno prepoved, tako ta precedens že obstaja. Poleg 

tega ni razloga, zakaj EU ne bi mogla iti še korak dlje.  

 

Poročevalka torej ponovno vlaga izrecno zahtevo, da gospodarski subjekti ne smejo dajati na 

trg nezakonito pridobljenega lesa ali lesnih proizvodov oziroma omogočati njihove 

dostopnosti na trgu. Brez takšne prepovedi pomeni sistem potrebne skrbnosti samo upravno 

obremenitev gospodarskih subjektov, ne zagotavlja pa učinkovitosti pri uresničevanju 

glavnega cilja. 

 

Področje uporabe pri potrebni skrbnosti in zahtevah glede zakonitosti  
 

Poročevalka vrača v predlog uredbe razlikovanje med gospodarskimi subjekti, ki les in lesne 

proizvode dajo na trg (kar pomeni, da prvikrat omogočijo njihovo dostopnost na trgu), in 

tistimi, ki omogočajo njihovo dostopnost na trgu (kar zajema vse gospodarske subjekte v 

dobavni verigi).  

 

Zahteva o izvajanju potrebne skrbnosti bo spodbudila dobro prakso, idealno pa bi bilo, da bi 

jo izvajali vsi subjekti v dobavni verigi. Se pa poročevalka zaveda, da je to za manjše 

gospodarske subjekte najbrž nestvarno, tako da omejuje popolno zahtevo na gospodarske 

subjekte, ki dajo te proizvode na trg – in ki seveda v največji meri vplivajo na to, kaj vstopa v 

EU, tako da je na njih tudi največja odgovornost.  

 

Obenem bi morala za vse gospodarske subjekte v dobavni verigi veljati prevladujoča 

prepoved dajanja nezakonito pridobljenega lesa in lesnih proizvodov na trg ter obveza, da v 

                                                 
1 Predlog uredbe o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode 

(KOM(2008)0644/3) str. 2 
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zvezi s tem ravnajo s potrebno skrbnostjo. Možnost sodnega pregona trgovine z nezakonito 

pridobljenim lesom, ki naj se uporablja za vse gospodarske subjekte v dobavni verigi, jih bo 

spodbudila, da bodo uporabljali zanesljive, ugledne dobavitelje, torej take, ki bodo 

najučinkoviteje izvajali obveznosti glede potrebne skrbnosti. To bo tudi enakomerneje 

porazdelilo breme odgovornosti med gospodarskimi subjekti. 

 

Poročevalka meni, da bi morali gospodarski subjekti zaradi večje sledljivosti označiti 

proizvode in priskrbeti osnovne informacije o njih ter od kod izvirajo in komu jih dobavljajo.  

 

Veljavna zakonodaja 

 

Akcijski načrt EU izvrševanja zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov 

FLEGT določa, da je „širši cilj EU spodbujati trajnostno gospodarjenje z gozdovi“1, ter 

zavezuje EU, da celostno obravnava problem nezakonite sečnje. Uredba mora poleg 

obravnavanja nezakonite sečnje z neposredno tržnega vidika prispevati tudi k širšemu cilju 

trajnostnega razvoja, da bi začeli reševati osnovne vzroke.  

 

K temu bi pripomoglo, če bi razširili področje uporabe veljavne zakonodaje, v kateri je 

opredeljeno, kaj je zakonito. EU in države članice so se kot pogodbenice številnih 

mednarodnih in regionalnih sporazumov pravno in politično že zavezale k ohranjanju 

naravnih virov in njihovi trajnostni rabi, k zmanjševanju revščine ter varovanju pravic 

domorodnih in od gozda odvisnih skupnosti. Uredba bi lahko pripomogla k izvajanju določb 

teh sporazumov. 

 

Iz tega razloga je poročevalka razširila opredelitev Sveta glede veljavne zakonodaje v členu 2 

in vrnila nekatere vsebine iz parlamentarnega predloga v prvi obravnavi.  

 

Kazni 

 

Poročevalka je prepričana, da je treba države članice usmeriti glede kazni, da se pri uporabi 

uredbe zagotovi skladnost. Ker začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe omogoča Parlamentu 

več moči pri določanju stopnje kazni, se je odločila, da ponovno vstavi besedilo Parlamenta iz 

prve obravnave. 

 

Izvzetje recikliranih proizvodov in zanemarljivo tveganje  
 

Svet je reciklirane proizvode izvzel iz področja uporabe uredbe. Poročevalka meni, da 

opredelitev ni dovolj jasna in da bi sedanja ubeseditev v predlagani uredbi omogočila luknje, 

zato je izvzetje črtala.  

 

Svet je uvedel tudi pojem zanemarljivega tveganja, kar bi gospodarskemu subjektu 

omogočilo, da v nekaterih primerih ne bi ukrepal za zmanjšanje tveganja. Poročevalka meni, 

da bi lahko uvedba tovrstnega koncepta brez jasne opredelitve povzročila zelo različne 

razlage, kar bi zmanjšalo učinkovitost sistema potrebne skrbnosti. Zato je navedbo črtala.  

 

Nadzorne organizacije in njihovo priznavanje 

                                                 
1 Akcijski načrt EU FLEGT (KOM(2003)251) 
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Da bi imele organizacije, ki nadzirajo sistem potrebne skrbnosti, po vsej EU usklajene 

standarde, poročevalka predlaga, naj se o priznanju nadzornih organizacij odloča na ravni EU, 

ne na nacionalni ravni. Centralizirano priznavanje in jasna merila v uredbi bi zagotovila 

enotno in pregledno uporabo ter zmanjšala preveliko upravno zapletenost za organizacije, ki 

bodo delovale v več državah članicah. Zato se je poročevalka pri tem vprašanju vrnila k 

stališču Parlamenta iz prve obravnave.  

 

Delegirani akti 

 

Poročevalka meni, da je pomembno Komisiji dati pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov, med drugim glede podrobnosti sistemov potrebne skrbnosti, kontrol in pregledov ter 

označevanja, obenem pa je pomembno, da lahko Parlament glede ciljev tovrstnih aktov 

usmerja. Poročevalka za ubeseditev praktičnih določb predlaga, da se sprejme besedilo iz 

poročila B. de Brun o potnih listih za hišne živali.  

 



 

RR\816050SL.doc 59/59 PE439.878v02-00 

 SL 

POSTOPEK 

Naslov Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti 

gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode 

Referenčni dokumenti 05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD) 

Datum 1. obravnave EP – št. P 22.4.2009 T6-0225/2009 

Predlog Komisije COM(2008)0644 - C6-0373/2008 

Datum razglasitve prejetja skupnega 

stališča na zasedanju 
11.3.2010 

Pristojni odbor 
 Datum razglasitve na zasedanju 

ENVI 
11.3.2010 

Poročevalka 
 Datum imenovanja 

Caroline Lucas 
24.11.2008 

  

Obravnava v odboru 6.4.2010    

Datum sprejetja 4.5.2010    

Izid končnega glasovanja +: 
–: 
0: 

49 
6 
2 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 
János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis (Kriton Arsenis), 

Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin 

Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Bas 

Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan 

Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta 

Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne 

Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-

Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panajotov (Vladko 

Todorov Panayotov), Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, 

Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique 

Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Horst 

Schnellhardt, Richard Seeber, Teodoros Skilakakis (Theodoros 

Skylakakis), Catherine Soullie, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, 

Sabine Wils 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 
Christofer Fjellner, Matthias Groote, Jiří Maštálka, Miroslav 

Mikolášik, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Mihailis Tremopulos 

(Michail Tremopoulos), Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Elżbieta 

Katarzyna Łukacijewska 

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri 

končnem glasovanju 
George Sabin Cutaş, Francesco Enrico Speroni 

Datum predložitve 10.5.2010 

 
 


