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Nezakonita sečnja: „Evropa bi morala pomesti pred svojim 
pragom,” pravijo revizorji EU 
Reševanje problema nezakonite sečnje je bistveno za nadzorovanje podnebnih sprememb z 
zmanjšanjem emisij ogljika v ozračje. Pri varovanju okolja je težko prekositi varstvo dreves, zato je bil 
inovativni akcijski načrt, ki ga je uvedla Komisija leta 2013, dobrodošla pobuda. Toda dvanajst let 
pozneje so rezultati pičli, je navedeno v novem poročilu Evropskega računskega sodišča. 

„Štiri države (Grčija, Madžarska, Romunija in Španija) še ne izvajajo v celoti uredbe EU o lesu, ki je bila uvedena 
za preprečevanje vstopa nezakonitega lesa na trg EU. Ker je veriga kontrole na enotnem trgu močna le toliko, kot 
je močan njen najšibkejši člen, bi bilo v EU skozi te štiri države še vedno mogoče uvažati nezakonit les. Hkrati je 
Evropa podpirala shemo izdajanja dovoljenj, ki naj bi zagotovila, da bi države proizvajalke lesa po vsem svetu 
izvažale samo zakonit les. EU bi morala najprej pomesti pred svojim pragom in dati zgled pri reševanju problema 
nezakonite sečnje in trgovine z nezakonito pridobljenim lesom,” je dejal Karel Pinxten, član Evropskega 
računskega sodišča, ki je pristojen za poročilo. 

Revizorji EU so preučili uspešnost glavnih vidikov akcijskega načrta EU z naslovom Izvrševanje zakonodaje, 
upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT). Med letoma 2003 in 2013 je bilo v okviru akcijskega načrta 
35 državam dodeljenih 300 milijonov EUR. Dve državi, Indonezija in Gana, sta dosegli velik napredek proti 
polnemu izdajanju dovoljenj za svoj les, toda na splošno je bil napredek zelo počasen in veliko držav je imelo 
težave pri premagovanju ovir za dobro upravljanje. V dvanajstih letih, odkar je Komisija uvedla akcijski načrt, ni 
nobena država dosegla v celoti odobrenega izdajanja (FLEGT) dovoljenj. 

Pomembna dejavnika, ki sta prispevala k temu slabemu napredku, sta bila pomanjkanje ustreznega načrtovanja 
Komisije in pomanjkanje jasnih prioritet za financiranje. 

Revizorji priporočajo, naj Komisija: 

• določi jasne cilje in načine, kako jih doseči, 
• dodeli svoje vire v tistih državah proizvajalkah lesa, v katerih bodo imeli največji učinek, 
• zagotovi, da se bo uredba EU o lesu izvajala v celoti v vseh državah članicah, 
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• uvede zanesljive postopke za ocenjevanje in poročanje, s katerimi bi se spremljala pobuda, 
• uporablja ugledne zasebne organe certificiranja. 

 

Opombe za urednike 

Nezakonita sečnja in z njo povezana trgovina zelo škodljivo vplivata na okolje, poleg tega pa povzročata 
izgubo biotske raznovrstnosti, negativno vplivata na možnosti preživetja ljudi, ki so odvisni od gozdov, 
spodbujata korupcijo in spodkopavata pravno državo, vlade pa prikrajšata za nujno potrebne prihodke. 

Kar zadeva okoljski vpliv, je zmanjšanje nezakonite sečnje zelo učinkovit način za znižanje emisij ogljika 
v primerjavi z drugimi podnebnimi politikami, kot je spodbujanje energije iz obnovljivih virov.  

Zato je bil predlog Komisije o akcijskem načrtu EU z naslovom Izvrševanje zakonodaje, upravljanje in 
trgovanje na področju gozdov (FLEGT), ki je bil objavljen leta 2003 zaradi reševanja problema 
nezakonite sečnje in z njo povezane trgovine, dobrodošla in zelo ambiciozna pobuda. Temelj akcijskega 
načrta je dvostranski sporazum med EU in državo izvoznico lesa – prostovoljni sporazum o partnerstvu 
FLEGT – ki državo izvoznico zavezuje, da bo trgovala samo z zakonito pridobljenimi lesnimi proizvodi.  

Vendar v obdobju od uvedbe akcijskega načrta Komisija ni sestavila ustreznega delovnega načrta z 
jasnimi cilji, mejniki in namenskim proračunom. Pomoč državam proizvajalkam lesa se ni odobravala v 
skladu z jasnimi merili, učinek pomoči pa se je zaradi velikega števila držav, ki so tekmovale zanjo, 
znižal. Stopnja napredka se je v zadevnih državah močno razlikovala, toda številne so naredile le 
majhne korake proti polnemu izdajanju dovoljenj. Indonezija je uvedla lastni sistem izdajanja dovoljenj 
in upa, da bo v bližnji prihodnosti upravičena za polno izdajanje dovoljenj FLEGT. Velik napredek proti 
polnemu izdajanju dovoljenj je bil opažen tudi v Gani. Toda še nobena država ni izpolnila pogojev za 
polno izdajanje dovoljenj FLEGT. 

Uredba EU o lesu za preprečitev uvoza nezakonitega lesa ali njegovega dajanja na trg EU je bila sprejeta 
šele leta 2010, veljati pa je začela leta 2013. Izvajanje v državah članicah je bilo počasno in v času 
revizije zahtev ni izpolnjevalo šest držav. Pred kratkim je bilo ocenjeno, da Latvija in Poljska izpolnjujeta 
zahteve, tako da so ostale štiri države, ki še niso sprejele potrebnih ukrepov. Delno izvajanje tako 
pomembnega ukrepa daje zelo slab zgled državam izvoznicam lesa, ki so povečale svoja prizadevanja, 
da bi les pridobivale samo zakonito. Posledično EU tvega, da bo obtožena dvojnih standardov. 

Komisija bi morala prisluhniti priporočilom v poročilu revizorjev EU in tekočem vrednotenju pobude 
FLEGT, da bi lahko ocenila, kako bi bilo mogoče spremeniti sedanji pristop zaradi doseganja 
oprijemljivejših rezultatov. 

Posebno poročilo št. 13/2015 – Podpora EU državam proizvajalkam lesa v okviru akcijskega načrta FLEGT je 
zaenkrat na voljo v angleščini (kmalu bodo na voljo tudi drugi jeziki). 

 


