
Okolje

Sporočilo za javnost – posredovati državam članicam

V Evropski uniji začne veljati nova Uredba 
EU o lesu. 

Nova Uredba EU o lesu (EUTR), namenjena boju proti nezakonito 
pridobljenem lesu, bo s 3. marcem 2013 začela veljati v vseh 
državah EU. Zakonodaja, ki bo vplivala na vse akterje v trgovini 
z lesom, prepoveduje dajanje nezakonito pridobljenega lesa na 
evropski trg, s čimer si prizadeva za rešitev naraščajočega problema 
nezakonite sečnje po vsem svetu.

Zajema uvožen in doma pridobljen les in lesne proizvode ter določa 
postopke, ki jih morajo upoštevati vsi, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, 
da bi zmanjšali tveganje uporabe nezakonito pridobljenega lesa. To 
pomeni, da morajo gospodarski subjekti – tisti, ki prvič dajo lesne 
proizvode na trg v EU – s sistemom „potrebne skrbnosti“ zagotoviti, 
da je bil les, s katerim trgujejo, pridobljen zakonito. Trgovci – tisti, ki 
kupujejo ali prodajajo les, ki je že bil dan na trg – pa morajo hraniti 
ustrezne podatke, da bi zagotovili sledljivost lesa, s katerim se 
ukvarjajo. Uredba pa ni obmejni ukrep, kar pomeni, da se pošiljke na 
mejah EU ne bodo preverjale. 

Uredba EU o lesu, ki zajema širok niz proizvodov1 – od papirja in 
celuloze do masivnega lesa in talnih oblog –, je del prizadevanj v 
evropskih državah, s katerimi le-te želijo pomagati pri reševanju 
problema nezakonite sečnje. Ta praksa ima hude gospodarske, 
okoljske in družbene posledice – ni samo povezana s krčenjem gozdov 
in podnebnimi spremembami, temveč spodkopava tudi prizadevanja 
in negativno vpliva na preživljanje legitimnih gospodarskih subjektov, 
povzroči pa lahko tudi spore glede zemlje in virov. Vaša država lahko 
s sprejetjem uredbe o tej temi vpliva na gozdarske prakse v Evropi 
in svetu ter pomaga izkoreniniti nezakonito sečnjo. 

1  Reciklirani proizvodi in natisnjen papir, kot so knjige, revije in časopisi, preds-
tavljajo samo en primer lesa in lesnih proizvodov, ki jih ta zakonodaja ne 
vključuje. Seznam vseh proizvodov, ki jih zajema Uredba EU o lesu, je na voljo 
v Prilogi k Uredbi. 

Opombe za urednike:

1. celotno besedilo Uredbe EU o lesu, ki sta jo sprejela Evrop-
ski parlament in Svet 20. oktobra 2010 in ki se bo 3. mar-
ca 2013 začela uporabljati v vseh državah EU, je na voljo tukaj: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 
32010R0995:SL:NOT 

2. V Uredbi EU o lesu je nezakonita sečnja opredeljena kot pridobi-
vanje lesa na način, s katerim se kršijo zakoni ali predpisi države 
pridobivanja.

3. Les ali lesni proizvodi, ki imajo veljavno dovoljenje FLEGT ali 
CITES, že izpolnjujejo zahteve Uredbe. 

4. Ta uredba ne velja za posameznike, ki kupujejo ali prodajajo les 
ali lesne proizvode za osebno uporabo (in ne za komercialne 
namene).
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