
 

DC\714468SL.doc  PE404.911v01-00 

SL SL 

EVROPSKI PARLAMENT 

2004 














 

2009 

9.4.2008 0023/2008 

PISNA IZJAVA 

v skladu s členom 116 poslovnika, 

ki jo vlagajo Magor Imre Csibi, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Péter Olajos in 

Cristian Silviu Buşoi,  

o boju proti nezakonito posekanemu lesu na trgu EU 

Pretek roka: 15.7.2008 

 



 

PE404.911v01-00 2/2 DC\714468SL.doc 

SL 

0023/2008 

Pisna izjava o boju proti nezakonito posekanemu lesu na trgu EU 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 116 svojega poslovnika, 

A. ker je svetovno krčenje gozdov doseglo 13 milijonov hektarjev na leto in je tretji največji 

vir emisij toplogrednih plinov,  

 

B. ker je nezakonita sečnja bistveni dejavnik krčenja gozdov v državah v razvoju, v veliki 

meri pa tudi po Evropi, zlasti v osrednji in vzhodni Evropi,  

 

C. ker nezakonita sečnja in z njo povezana trgovina povzročata izjemno izgubo biotske 

raznovrstnosti in erozijo, ogrožata preživetje lokalnih skupnosti, prispevata k podnebnim 

spremembam in povzročita državam, ki proizvajajo les, od 10 do 15 milijard EUR škode 

letno, 

 

D. ker prostovoljni partnerski sporazumi, povezani z akcijskim načrtom EU o uveljavitvi 

zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov, ne zadostujejo za preprečevanje 

uvoza lesa, ki je nezakonito posekan v tretjih državah, in ne pokrivajo lesa, ki je 

nezakonito posekan v EU, na ozemlju držav članic, 

 

1. poziva Komisijo, naj brez odlašanja predstavi zakonodajo, ki bi zahtevala, da se na trg EU 

dajejo samo zakonito posekan les in lesni proizvodi; 

 

2. poziva Komisijo, naj zagotovi učinkovitost te zakonodaje, tako da izpolni naslednje 

zahteve: 

 

 uporabi člen 175 (okolje) Pogodbe o ES kot pravno podlago; 

 razvije standardno opredelitev nezakonite sečnje, ki bi podprla trajnostno upravljanje 

gozdov; 

 zajame vse lesne proizvode; 

 dokazno breme prenese na podjetja; 

 določi standardizirane zahteve za sisteme sledljivosti in preverjanja; 

 zagotovi jasno in nediskriminatorno izvajanje ter zanesljive nadzorne mehanizme;  

 

3. naroči svojemu predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Komisiji, 

Svetu in parlamentom držav članic.  

 

 


