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STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA

sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2021

z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Odločbe Sveta 2008/971/ES glede enakovrednosti gozdnega reprodukcijskega materiala, 

proizvedenega v Združenem kraljestvu

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom2,

1 Mnenje z dne 27. januarja 2021 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
2 Stališče Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2021.
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva Sveta 1999/105/ES1 se uporablja za trženje gozdnega reprodukcijskega 

materiala v Uniji. Navedena direktiva se nanaša na reprodukcijski material drevesnih 

vrst in njihovih umetnih križancev, ki so pomembni za gozdarske namene v celotni 

Uniji ali njenem delu.

(2) Odločba Sveta 2008/971/ES2 določa pravila o enakovrednosti gozdnega 

reprodukcijskega materiala, proizvedenega v tretjih državah.

(3) Združeno kraljestvo je preneslo in učinkovito izvaja Direktivo 1999/105/ES in 

izvedbene akte, sprejete na podlagi navedene direktive. 

(4) Pravo Unije, vključno z Direktivo 1999/105/ES in Odločbo 2008/971/ES, se je 

uporabljalo za Združeno kraljestvo in v njem v prehodnem obdobju, ki se je končalo 

31. decembra 2020, v skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika 

Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko 

energijo3 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o izstopu) in zlasti členom 126 in 

členom 127(1) Sporazuma.

1 Direktiva Sveta 1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega 
reprodukcijskega materiala (UL L 11, 15.1.2000, str. 17).

2 Odločba Sveta 2008/971/ES z dne 16. decembra 2008 o enakovrednosti gozdnega 
reprodukcijskega materiala, proizvedenega v tretjih državah (UL L 345, 23.12.2008, 
str. 83).

3 UL L 29, 31.1.2020, str. 7.
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(5) Zaradi konca prehodnega obdobja iz Sporazuma o izstopu je Združeno kraljestvo pri 

Komisiji vložilo zahtevek za priznanje enakovrednosti gozdnega reprodukcijskega 

materiala, proizvedenega v tej državi, od 1. januarja 2021 s takim materialom, 

proizvedenim v Uniji, v skladu z veljavnim pravom Unije.

(6) Združeno kraljestvo je Komisijo obvestilo, da se njegova zakonodaja, s katero je bila 

prenesena Direktiva 1999/105/ES, ne bo spremenila in se bo še naprej uporabljala po 

1. januarju 2021. 

(7) Komisija je preučila zadevno zakonodajo Združenega kraljestva. Ugotovila je, da je 

gozdni reprodukcijski material, zlasti tak material iz kategorij „znanega izvora“, 

„izbran“ in „kvalificiran“, ki je proizveden v Združenem kraljestvu, enakovreden 

gozdnemu reprodukcijskemu materialu, ki se proizvaja v Uniji, in je skladen z 

Direktivo 1999/105/ES in Prilogo II k Odločbi 2008/971/ES, saj pravo Združenega 

kraljestva daje enaka zagotovila kot pravo Unije glede odobritve izhodiščnega 

materiala in ukrepov, izvedenih pri nadaljnji proizvodnji gozdnega reprodukcijskega 

materiala, ki je namenjen za trženje.
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(8) Zato je primerno priznati enakovrednost takega gozdnega reprodukcijskega 

materiala, proizvedenega v Združenem kraljestvu, z ustreznim materialom, 

proizvedenim v Uniji

(9) Združeno kraljestvo bi bilo zato treba vključiti v Prilogo I k Odločbi 2008/971/ES 

brez poseganja v uporabo prava Unije za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s 

Severno Irsko v skladu s členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski k Sporazumu o 

izstopu v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu.

(10) Odločbo 2008/971/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11) Ker se je prehodno obdobje iz Sporazuma o izstopu končalo 31. decembra 2020, bi 

moral zaradi zagotavljanja kontinuitete ta sklep začeti veljati čim prej in bi se moral 

uporabljati z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2021 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:
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Člen 1

Spremembe Odločbe 2008/971/ES

Priloga I k Odločbi 2008/971/ES se spremeni:

(1) v tabelo se med vrstici „CH“ in „NO“ vstavi naslednja vrstica:

„GB** Department for Environment, Food & Rural Affairs 

(DEFRA)

Eastbrook 

Shaftesbury Road 

Cambridge 

CB2 8DU

___________________________

(**) V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in 

Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti 

členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu 

protokolu, v tej prilogi sklicevanje na Združeno kraljestvo ne vključuje Severne 

Irske.“;

(2) v opombo (*) se med „CH – Švica,“ in „NO – Norveška,“ vstavi naslednje:

„GB – Združeno kraljestvo,“.
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Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik


