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OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU BOJA PROTI
NEZAKONITI SEČNJI IN Z NJO POVEZANEM TRGOVANJU

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji
predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. To pomeni, da bo od 00.00 ure
30. marca 2019 (po srednjeevropskem času) (datum izstopa) za Združeno kraljestvo
prenehala veljati vsa primarna in sekundarna zakonodaja Unije, razen če se z
ratificiranim sporazumom o izstopu1 določi drug datum2. Takrat bo Združeno kraljestvo
postalo „tretja država“3.
Priprave na izstop ne zadevajo samo organov EU in nacionalnih organov, ampak tudi
zasebne subjekte.
Glede na precejšnjo negotovost, predvsem v zvezi z vsebino morebitnega sporazuma o
izstopu, je treba uvoznike lesa v EU, ki so gospodarski subjekti v smislu člena 2 Uredbe
(EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta4, opozoriti na pravne posledice, ki jih
bo treba upoštevati, ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država5.
Ob pridržku vse prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o
izstopu, se od datuma izstopa za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljala pravila EU
na področju trgovine z lesom, zlasti ne Uredba (EU) št. 995/2010, Uredba Sveta (ES)
št. 2173/2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj za izvrševanje zakonodaje,
upravljanje in trgovanje na področju gozdov (shema izdajanja dovoljenj FLEGT)6 ter vsi
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Z Združenim kraljestvom potekajo pogajanja o sklenitvi sporazuma o izstopu.

2

Poleg tega lahko v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet v dogovoru z
Združenim kraljestvom soglasno sklene, da Pogodbi prenehata veljati pozneje.
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Tretja država je država, ki ni članica EU.
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Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o določitvi
obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (UL L 295, 12.11.2010,
str. 23).
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EU se na podlagi stališča, ki ga zavzema v zvezi s carinskimi zadevami, nujnimi za urejen izstop
Združenega kraljestva iz Unije, zavezuje, da bo v dogovoru z Združenim kraljestvom v sporazumu o
izstopu sprejela rešitve glede pretoka blaga z začetkom pred datumom izstopa in zaključkom na datum
izstopa ali po njem (https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-relatedmatters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_sl).
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Uredba Sveta (ES) št. 2173/2005 z dne 20. decembra 2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj
FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost (UL L 347, 30.12.2005, str. 1).

z njo povezani prostovoljni partnerski sporazumi FLEGT, ki jih je EU sklenila s tretjimi
državami7. To ima zlasti naslednje posledice8:
 V skladu s členom 4 Uredbe (EU) št. 995/2010 morajo gospodarski subjekti pri
dajanju lesa ali lesnih proizvodov na trg ravnati s potrebno skrbnostjo. Od datuma
izstopa ta obveznost velja za gospodarske subjekte EU-27, ki les in lesne proizvode
uvažajo iz Združenega kraljestva – ne glede na to, kje je bil les prvotno posekan.
 V skladu s členom 8(2)(a) Uredbe (EU) št. 995/2010 morajo imeti nadzorne
organizacije sedež v Uniji. Od datuma izstopa se organizacije s sedežem v Združenem
kraljestvu ne priznavajo več kot nadzorne organizacije. Te organizacije ne bodo več
mogle opravljati nalog iz Uredbe (EU) št. 995/2010.
 Uredba Sveta (ES) št. 2173/2005 vzpostavlja shemo izdajanja dovoljenj FLEGT.
Omogoča nadzor nad vnosom lesa v EU iz držav, s katerimi EU sklene dvostranske
prostovoljne partnerske sporazume FLEGT. Sklenjeni partnerski sporazumi vsebujejo
zaveze in ukrepe obeh pogodbenic za zaustavitev trgovine z nezakonito pridobljenim
lesom, zlasti na podlagi sheme izdajanja dovoljenj v partnerski državi in izdajanjem
dovoljenj FLEGT, ki potrjujejo, da je bil les, izvožen v EU, pridobljen zakonito. Od
datuma izstopa se ta shema, vključno s prostovoljnimi partnerskimi sporazumi
FLEGT, za Združeno kraljestvo ne bo več uporabljala.
Splošne informacije so na voljo na spletišču Komisije o ukrepanju proti nezakoniti sečnji
(http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm). Te strani bodo po potrebi
posodobljene z dodatnimi informacijami.

Evropska komisija
Generalni direktorat za okolje
Generalni direktorat za mednarodno sodelovanje in razvoj

7

EU je doslej sklenila prostovoljne partnerske sporazume z Gano, Republiko Kongo, Kamerunom,
Indonezijo, Srednjeafriško republiko in Liberijo.
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V zvezi z obveščanjem o uvozu glej tudi „Obvestilo deležnikom – Izstop Združenega kraljestva in
pravila
EU
na
področju
uvoznih/izvoznih
dovoljenj
za
nekatero
blago“
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_sl).
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