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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Mednarodna trgovina z lesom in lesnimi proizvodi se zaradi naraščajočega povpraševanja v 
svetu vedno bolj povečuje. Zato v številnih državah proizvajalkah les, pridobljen z nezakonito 
sečnjo, obsega zelo velik del celotne trgovine z lesom. Tovrstna dejavnost izredno škodljivo 
vpliva na okolje, družbo in gospodarstvo, zlasti v državah v razvoju. EU se mora boriti proti 
nezakoniti sečnji in spodbujati zakonito sečnjo.

V akcijskem načrtu EU za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju 
gozdov (FLEGT) je predlagan sveženj ukrepov v podporo mednarodnim prizadevanjem za 
reševanje tega vprašanja. EU se je z državami, ki proizvajajo les, pogajala o prostovoljnih 
sporazumih o partnerstvu, s katerimi so pogodbenice sprejele obveznosti za izvajanje sheme 
izdajanja dovoljenj in urejanje trgovanja z lesom in lesnimi proizvodi. Evropska unija tudi še 
naprej daje lastne in podpira mednarodne pobude ter sodeluje v dvostranskih in večstranskih 
razpravah s tretjimi državami v forumu ZN o gozdovih in v okviru Mednarodne organizacije 
za tropski les, pa tudi v dvostranskih pogovorih z državami, ki so velike porabnice lesa, npr. 
ZDA, Kitajska, Rusija in Japonska. EU mora na mednarodnem prizorišču opozoriti na 
obveznosti gospodarskih subjektov ter na potrebo po uporabi vseh razpoložljivih sredstev, 
tudi najnovejše tehnologije, za odkrivanje, spremljanje, vodenje registra nezakonite sečnje in 
boj proti njej ter spodbujanje zakonite sečnje.

S to uredbo je EU končno poudarila odgovornosti gospodarskih subjektov, ki so vključeni v 
dajanje lesa na trg EU. Ta predlog Evropske komisije je potrebno orodje za preprečevanje 
krčenja gozdov ter nezakonite sečnje in pridobivanja, saj določa stroge pravne standarde za 
les in lesne proizvode, pa tudi orodje za večjo zaščito gozdov in biotske raznovrstnosti, 
ublažitev vplivov podnebnih sprememb ter spoštovanje pravic prebivalstev, ki so odvisna od 
gozdov. 

Vendar je treba predlog okrepiti in izboljšati, da bi bil v celoti učinkovit. Da bi bila uredba 
resnično odvračalna, je treba v njej poudariti kršitve, zato da bi se vsak gospodarski subjekt, 
ki uvaža in poseduje nezakonit les na ozemlju EU, zavedal grožnje resnih kazni.  V tem 
smislu besedilo torej ne sme vsebovati vrzeli, s katerimi bi gospodarski subjekti lahko obšli 
določbe uredbe. Poleg tega je treba potrebno skrbnost, predvideno v besedilu (zlasti postopke 
obvladovanja tveganja), opredeliti jasneje in učinkoviteje. V uredbi je treba bolje predvideti 
praktični vidik njene izvedbe s strani gospodarskih subjektov, da bi zagotovili učinkovitost. 
Pristojni organi v državah članicah bi morali imeti tudi zadostne pristojnosti na področju 
carine, da bi lahko nadzorovali mednarodno trgovino z lesnimi proizvodi, vključno s pregledi 
trgovskih plovil, preiskovali kazniva dejanja in domnevne kršitve, obveščali tožilce o 
kršiteljih ter vodili register nezakonite prakse.  

Nazadnje bi morala Evropska unija upoštevati ukrepe, ki jih je sprejela vlada ZDA natančneje 
Laceyjev akt, ki prepoveduje trgovanje z nezakonito pridobljenimi rastlinami in njihovimi 
proizvodi, tudi z lesom in lesnimi proizvodi. Komisija bi morala preučiti možnost oblikovanja 
posebnih obveznosti tudi za trgovce na drobno, ki bi dopolnjevale obveznosti, naložene 
partnerskim državam in uvoznikom.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

(5) Svet in Evropski parlament, ki 
priznavata potrebo po tem, da Skupnost 
prispeva k svetovnim prizadevanjem za 
reševanje problema nezakonite sečnje in da 
v okviru trajnostnega razvoja podpira 
trajnostno zakonito sečnjo, trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi in zmanjšanje 
revščine, pa tudi socialno enakost in 
nacionalno suverenost, sta pozdravila 
navedeno sporočilo.

Obrazložitev

Evropska unija mora zaščititi odgovorne proizvajalce, ki spoštujejo zakone in trajnostna 
merila, ter jim pomagati. Zaščita in pomoč dopolnjujeta ukrepe za preprečevanje trgovanja z 
nezakonitimi proizvajalci po celem svetu.

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

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(6a) Skupnost bi si morala pri 
dvostranskih pogovorih z državami, ki so 
velike porabnice lesa, na primer ZDA, 
Kitajska, Rusija in Japonska, prizadevati 
za obravnavanje problema, približevanje 
usklajenim in ustreznim obveznostim za 
gospodarske subjekte na njihovem 
domačem trgu lesa ter vzpostavitev 
neodvisnega svetovnega sistema 
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obveščanja in registra nezakonite sečnje, 
pri katerem bi sodelovala na primer 
Interpol in ustrezen organ Organizacije 
združenih narodov, ki bi uporabljala 
najnovejšo tehnologijo satelitskega 
odkrivanja.

Obrazložitev

Države, ki so velike uvoznice in proizvajalke lesa na mednarodni ravni, morajo sodelovati in 
uporabiti vsa politična, pravna in tehnološka sredstva za boj proti nezakoniti sečnji. Le malo 
držav je namreč pripravljenih prostovoljno in brez mednarodnega usklajevanja omejiti svoje 
možnosti za izvoz ali uvoz lesa.

Predlog spremembe3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 b (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(6b) Gospodarski subjekti iz držav z 
gozdovi mednarodnega ekološkega 
pomena bi morali imeti posebno 
odgovornost za trajnostno izkoriščanje 
lesa.

Obrazložitev

Najprej je treba vpeljati obveznosti za pravilno izvajanje, za gospodarske subjekte iz držav z 
velikimi gozdnimi pokrajinami, ki so del „zelenih pljuč“ sveta in pomembno prispevajo v boju 
proti globalnemu segrevanju.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Predlog Komisije Predlog spremembe

(10) Ob upoštevanju zapletenosti vprašanja 
nezakonite sečnje glede njenih temeljnih 
dejavnikov in učinkov, bi bilo treba 
spodbude za nezakonito ravnanje zmanjšati 
z osredotočanjem na ravnanje 
gospodarskih subjektov. 

(10) Ob upoštevanju zapletenosti vprašanja 
nezakonite sečnje glede njenih temeljnih 
dejavnikov in učinkov, bi bilo treba 
spodbude za nezakonito ravnanje zmanjšati 
z osredotočanjem na ravnanje 
gospodarskih subjektov. Okrepitev zahtev 
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in obveznosti ter izboljšanje učinkovitosti 
pravnih sredstev za pregon zaradi 
posedovanja in prodaje tistih 
gospodarskih subjektov, ki na trg EU 
dajejo nezakonit les in lesne proizvode, sta 
med najučinkovitejšimi rešitvami za 
odvračanje teh subjektov od trgovanja z 
nezakonitimi dobavitelji.

Obrazložitev

Pristop uredbe mora biti jasnejši in specifičen pri ukrepih, s katerimi naj se omejita dajanje 
na trg nezakonito pridobljenega lesa in trgovanje z njim. Le kombinacija pobud in 
odvračalnih ukrepov lahko prepreči, da bi gospodarski subjekt izbral nezakonitega 
dobavitelja iz tretje države.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

črtano

Obrazložitev

Uredba ne sme vsebovati vrzeli, ki bi se lahko izrabile za dajanje na trg lesa, pridobljenega z 
nezakonito sečnjo.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Article 4  paragraph 1  point -a (new)

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Article 4  paragraph 1  point b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) vključuje postopke obvladovanja 
tveganja in

(b) vključuje učinkovite in jasne postopke 
obvladovanja tveganja, ki združujejo 
nadzore in finančna sredstva 
gospodarskih subjektov za zelo tvegane 
primere, in vsebuje naslednje:
(i) sistematično opredelitev tveganja;
(ii) izvajanje vseh ukrepov, potrebnih za 
manjšo izpostavljenost tveganju;
(iii) vzpostavitev postopkov in evidenc, ki 
se redno izvajajo, da se preverja, če so 
ukrepi iz točk (i) in (ii) učinkoviti, ter da 
se ukrepe po potrebi revidira;

Obrazložitev

V uredbi je treba podrobneje opredeliti, kaj se od gospodarskih subjektov pričakuje pri 
postopkih obvladovanja tveganja, in upoštevati stroške za pregled dobre prakse dobaviteljev 
zlasti tistih podjetij, ki trgujejo v tujini.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Article 4  paragraph 2  subparagraph 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

2. Komisija sprejme ukrepe za izvajanje 
tega člena, da bi se zagotovila enotna 
razlaga pravil in učinkovito upoštevanje 
gospodarskih subjektov. Komisija zlasti 
vzpostavi merila za oceno, ali obstaja 
tveganje, da na trg pridejo nezakonito 
pridobljeni les in lesni proizvodi.

Obrazložitev

Potrebna skrbnost, v skladu s katero morajo ravnati gospodarski subjekti, se lahko učinkovito 
izvaja le, če gospodarski subjekti, zlasti tisti, ki trgujejo z oddaljenimi dobavitelji v tujini, 
jasno razumejo svoje obveznosti in jih lahko pravočasno spoštujejo v praksi. 

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Article 7  paragraph 1 a (new)

Predlog Komisije Predlog spremembe

1a. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, da zagotovijo nalaganje kazni za 
kršitve te uredbe.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Article 7  paragraph 1 b (new)

Predlog Komisije Predlog spremembe

1b. Pristojni organi so opremljeni z 
zanesljivim sistemom sledljivosti za 
spremljanje lesnih proizvodov, s katerimi 
se trguje na mednarodni ravni, ter z 
javnimi sistemi spremljanja za 
ocenjevanje učinkovitosti gospodarskih 
subjektov pri izpolnjevanju svojih 
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obveznosti in za pomoč tem subjektom pri 
prepoznavanju dobaviteljev lesa in lesnih 
proizvodov z visokim tveganjem.

Obrazložitev

Uredba ne predvideva meril, ki bi pristojnim nacionalnim organom omogočala učinkovito 
izpolnjevanje zahtev za pregled vsakega gospodarskega subjekta. Njihova sredstva za nadzor 
in spremljanje trgovanja z lesom je treba povečati.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Article 10  paragraph 1  subparagraph 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Nacionalni organi morajo za izvajanje vseh vidikov te uredbe imeti pristojnosti za nadzor 
celotnega postopka za preprečevanje dajanja lesa iz nezakonite sečnje ali pridobivanja na trg 
EU. Te pristojnosti zajemajo tudi sodelovanje z nacionalnimi carinskimi organi, policijo in 
sodstvom.
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