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Pozměňovací návrh 47
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Lesy přinášejí velký hospodářský, 
ekologický a sociální užitek, který zahrnuje 
mimo jiné i dřevní a nedřevní produkty a 
ekologické služby.

(1) Lesy přinášejí velký hospodářský, 
ekologický a sociální užitek; představují 
důležitou součást koloběhu vody, 
zabraňují povodním a erozi půdy, mají 
významný vliv na místní klima, snižují 
obsah CO2 v atmosféře; který zahrnuje i 
dřevní a nedřevní produkty (např. maso, 
pryskyřici atd.), plní rovněž rekreačně-
zdravotní funkce a zajišťují ekologické 
služby.

Or. pl

Odůvodnění

V pozměňovacím návrhu jsou vyjmenovány další užitky lesů pro životní prostředí, 
hospodářství společnosti, které zvýrazňují rozsah tohoto dokumentu.

Pozměňovací návrh 48
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Lesy přinášejí velký hospodářský, 
ekologický a sociální užitek, který zahrnuje 
i dřevní a nedřevní produkty a ekologické 
služby.

(1) Lesy přinášejí velký hospodářský, 
ekologický a sociální užitek, který zahrnuje 
i dřevní a nedřevní produkty a ekologické 
služby a životní prostor místních komunit.

Or. nl

Odůvodnění

Jde také o lidi.
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Pozměňovací návrh 49
Lena Ek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Les je hospodářský zdroj, jehož 
využívání vede k blahobytu a 
zaměstnanosti. Využívání má i pozitivní 
vliv na klima, protože lesní produkty 
mohou nahradit energeticky náročnější 
výrobky.

Or. sv

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že lesní hospodářství má i pozitivní sociální a hospodářské funkce.

Pozměňovací návrh 50
Lena Ek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) V neposlední řadě má z hlediska 
klimatu velký význam, aby subdodavatelé, 
kteří působí na vnitřním trhu obchodovali 
výlučně se zákonně vytěženým dřevem, 
protože takové výrobky zajistí, že důležitá 
funkce lesa při odbourávání oxidu 
uhličitého nebude narušena. Dále 
přispívá použití zákonně vytěženého dřeva 
jako stavebního materiálu například na 
dřevostavby k trvalému vázání oxidu 
uhličitého.

Or. sv
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Odůvodnění

Stěží můžeme dostatečně zdůraznit funkci lesa při odbourávání oxidu uhličitého a potenciál 
dřevařských výrobků při vázání oxidu uhličitého.

Pozměňovací návrh 51
Lena Ek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) Na lese a dřevařském průmyslu 
z velmi velké části závisí sociální a 
hospodářský rozvoj rozvojových zemí. Les 
a dřevařský průmysl v těchto zemích je 
primárním zdrojem příjmů pro mnoho 
lidí. Je proto důležité nebrzdit tento zdroj 
rozvoje a příjmu, nýbrž naopak se 
soustředit na to, jak v těchto regionech 
pomoci a přispět k udržitelnějšímu rozvoji 
lesního hospodářství. 

Or. sv

Odůvodnění

Nesmíme zapomenout na to, jak velká část světového obyvatelstva je přímo závislá na lese 
jako zdroji příjmů. Důsledky chybného postoje k lesnímu hospodářství v nejchudších 
oblastech světa by měly zničující důsledky pro lidi, kteří tam žijí. Musíme se proto zaměřit na 
udržitelný sociální a hospodářský rozvoj lesního hospodářství. 

Pozměňovací návrh 52
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Vzhledem k celosvětově rostoucí 
poptávce po dřevu a dřevařských výrobcích 
ve spojení s institucionálními nedostatky a 

(2) Vzhledem k celosvětově rostoucí 
poptávce po dřevu a dřevařských výrobcích 
ve spojení s institucionálními nedostatky a 
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nedostatky v oblasti správy, které se 
objevují v oblasti lesnictví v řadě zemí 
produkujících dřevo, vyvolává nezákonná 
těžba dřeva a související obchod stále větší 
znepokojení.

nedostatky v oblasti správy, které se 
objevují v oblasti lesnictví v řadě zemí 
produkujících dřevo, vyvolává nezákonná 
těžba dřeva a související obchod a 
distribuce stále větší znepokojení.

Or. pl

Odůvodnění

Kromě obchodu a nezákonné těžby dřeva je zde nutno připojit i distribuci jako důležitý 
spojovací článek mezi kácením dřeva a nezakonným prodejem.

Pozměňovací návrh 53
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Je zjevné, že tlak na přírodní lesní 
zdroje a poptávka po dřevu a dřevařských 
výrobcích je často příliš vysoká a že 
Společenství musí snížit dopady své 
činnosti na lesní ekosystémy bez ohledu 
na to, kde se projevují jejich důsledky.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nezákonná těžba dřeva je přetrvávající 
a značný problém na mezinárodní úrovni. 
Představuje významnou hrozbu pro lesy, 
protože přispívá k odlesňování, které stojí 
asi za 20 % emisí CO2, ohrožuje 

(3) Nezákonná těžba dřeva je přetrvávající 
a značný problém na mezinárodní úrovni. 
Představuje významnou hrozbu pro lesy, 
protože přispívá k odlesňování, které stojí 
za 20 % emisí, ohrožuje biologickou 
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biologickou rozmanitost a podkopává 
udržitelné obhospodařování a rozvoj lesa. 
Kromě jiného má i sociální, politické a 
hospodářské dopady.

rozmanitost, škodí životnímu prostoru 
původních obyvatel a podkopává 
udržitelné obhospodařování a rozvoj lesa. 
Kromě jiného má i sociální, politické a 
hospodářské dopady. a představuje také 
hrozbu pro místní komunity závislé na 
lesu, a ohrožení práv původních obyvatel.

Or. nl

Odůvodnění

Kromě ochrany pralesa, zalesněných ploch, biologické rozmanitosti, ekosystému, životního 
prostředí, rovnocenného obchodu a zmírnění změn klimatu se EU v různých směrnicích 
zavázala také k ochraně lidských práv, kulturního dědictví, udržitelného regionálního rozvoje, 
udržitelného rozvoje venkova a k boji proti chudobě. Toto musí být také důsledně prováděno 
v jejích předpisech a musí z nich vyplývat.

Pozměňovací návrh 55
Fiona Hall, Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nezákonná těžba dřeva je přetrvávající 
a značný problém na mezinárodní úrovni. 
Představuje významnou hrozbu pro lesy, 
protože přispívá k odlesňování, které stojí 
asi za 20 % emisí CO2, ohrožuje 
biologickou rozmanitost a podkopává 
udržitelné obhospodařování a rozvoj lesa. 
Kromě jiného má i sociální, politické a 
hospodářské dopady.

(3) Nezákonná těžba dřeva v kombinaci 
s nedostatečným fungováním orgánů a 
vlád v oblasti lesnictví v mnoha zemích 
produkujících dřevo je přetrvávající a 
značný problém na mezinárodní úrovni. 
Nezákonná těžba dřeva představuje 
významnou hrozbu pro lesy, protože 
přispívá k odlesňování a znehodnocování 
lesů, které stojí asi za 20 % emisí CO2, 
ohrožuje biologickou rozmanitost a 
podkopává udržitelné obhospodařování a 
rozvoj lesa. Kromě jiného má i sociální, 
politické a hospodářské dopady, které jsou 
často překážkou postupu směrem k cílům 
řádné správy. 

Or. en
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Odůvodnění

Korupce urychluje vyčerpávání přírodních zdrojů, především lesů, na nichž kvůli své obživě 
závisí mnoho komunit. Například vláda Indonésie odhaduje, že ušlé příjmy z lesnictví stojí 
zemi 4 miliardy USD ročně, což představuje pětinásobek ročního rozpočtu ministerstva 
zdravotnictví.

Pozměňovací návrh 56
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nezákonná těžba dřeva je přetrvávající 
a značný problém na mezinárodní úrovni. 
Představuje významnou hrozbu pro lesy, 
protože přispívá k odlesňování, které stojí 
asi za 20 % emisí CO2, ohrožuje 
biologickou rozmanitost a podkopává 
udržitelné obhospodařování a rozvoj lesa. 
Kromě jiného má i sociální, politické a 
hospodářské dopady.

(3) Nezákonná těžba dřeva je přetrvávající 
a značný problém na mezinárodní úrovni. 
Představuje významnou hrozbu pro lesy, 
protože přispívá k odlesňování, které stojí 
asi za 20 % emisí CO2, má rovněž vliv na 
procesy přeměny na poušť či step, zvyšuje 
erozi půd a zvyšuje nebezpečí extrémních 
přírodních jevů a po nich následujících 
např. povodní a ohrožuje biologickou 
rozmanitost a podkopává udržitelné 
obhospodařování a rozvoj lesa. Kromě 
jiného má i sociální, politické a 
hospodářské dopady.

Or. pl

Odůvodnění

V pozměňovacím návrhu jsou vyjmenovány konkrétní procesy a hrozby, vyskytující se 
v přírodě, které jsou způsobeny odlesněním. 



AM\764461CS.doc 9/105 PE418.388

CS

Pozměňovací návrh 57
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Evropské společenství a členské státy 
se právně a politicky zavázaly k zachování 
a udržitelnému využívání zdrojů planety, 
k boji proti nezákonné těžbě dřeva a s ní 
souvisejícímu obchodu a korupci, stejně 
jako k udržitelnému obhospodařování 
lesů, zmírnění chudoby a ochraně práv 
původních obyvatel a místních komunit 
závislých na lese. Toto nařízení by mělo 
přispět k plnění těchto povinností 
a závazků, včetně těch, které jsou 
obsaženy v:
a) Úmluvě o biologické rozmanitosti 
z roku 1992 (CBD);
b) Úmluvě o mezinárodním obchodu 
ohroženými druhy volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin z roku 1973 
(CITES);
c) Mezinárodních dohodách o tropickém 
dřevě (ITTA) z roku 1983, 1994 a 2006;
d) Rámcové úmluvě Organizace 
spojených národů o změně klimatu z roku 
2002 (UNFCCC);
e) Úmluvě Organizace spojených národů 
o boji proti desertifikaci z roku 1994;
f) Deklaraci o životním prostředí a rozvoji 
přijaté v Riu v roce 1992;
g) Johannesburské deklaraci 
a prováděcím plánu, které byly přijaty na 
Světovém summitu o udržitelném rozvoji 
dne 4. září 2002;
h) návrzích opatření Mezivládního panelu 
o lesích / Mezivládního fóra o lesích;
i) právně nezávazném autoritativním 
prohlášení o zásadách světového 
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konsensu o hospodaření v lesích, 
o zachování a udržitelném rozvoji všech 
typů lesů, které vydala konference OSN 
o životním prostředí a rozvoji (UNCED) 
v roce 1992;
j) Agendě 21 přijaté na konferenci 
Organizace spojených národů o životním 
prostředí a rozvoji v červnu 1992;
k) usnesení nazvaném Program dalšího 
provádění Agendy 21, přijatém na 
zvláštním zasedání Valného shromáždění 
Organizace spojených národů v roce 
1997;
l) Deklaraci tisíciletí z roku 2000;
m) Světové chartě na ochranu přírody 
přijaté v roce 1982;
n) prohlášení konference OSN o životním 
prostředí konané v roce 1972;
o) akčním plánu pro životní prostředí 
z roku 1972, návrzích Mezivládního 
panelu o lesích, které schválilo Valné 
shromáždění Organizace spojených 
národů na svém zvláštním zasedání v roce 
1997;
p) usnesení 4/2 Fóra Organizace 
spojených národů o lesích;
r) Úmluvě o ochraně Evropské fauny a 
flory a přírodních stanovišť z roku 1979;
s) Úmluvě OSN proti korupci (UNCAC), 
ratifikovaná ES v roce 2005 a většinou 
členských států EU. 

Or. en

Odůvodnění

Korupce urychluje vyčerpávání přírodních zdrojů, především lesů, na nichž kvůli své obživě 
závisí mnoho komunit. Například vláda Indonésie odhaduje, že ušlé příjmy z lesnictví stojí 
zemi 4 miliardy amerických dolarů ročně, což představuje pětinásobek ročního rozpočtu 
ministerstva zdravotnictví. 
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Pozměňovací návrh 58
Riitta Myller, Åsa Westlund 

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady, jímž se stanoví Šestý 
akční program pro životní prostředí, bylo 
jako jedna z prioritních činností označeno 
zkoumání možnosti přijmout aktivní 
opatření na předcházení a boj proti 
obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a 
pokračování aktivní účasti Společenství a 
členských států na uplatňování globálních 
i regionálních usnesení a dohod o 
otázkách souvisejících s lesy.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Rada a Evropský parlament uznaly 
potřebu, aby Společenství přispělo 
k celosvětovému úsilí o vyřešení problému 
nezákonné těžby dřeva a toto sdělení 
přivítaly.

(5) Rada a Evropský parlament uznaly 
potřebu, aby Společenství přispělo 
k celosvětovému úsilí o vyřešení problému 
nezákonné těžby dřeva, jeho distribuce a 
obchodu s ním a toto sdělení přivítaly.

Or. pl

Odůvodnění

Pozměňovací návrh si klade za cíl zohlednit všechny spojovací články nezákonného obchudu s 
dřevem – od pokácení přes transport až po prodej. Soustředění se pouze na nezákonnou těžbu 
nemá smysl. Je třeba se rovněž zabývat problémem příjemců, kteří kupují nezákonné zboží 
(dřevo) za nižší ceny a dopravují jej např. na druhý konec světa, přičemž opomíjejí např. 
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stanovy úmluvy CITES.

Pozměňovací návrh 60
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V souladu s cílem uvedeného sdělení, 
tj. zajistit, aby do Společenství mohly 
vstupovat pouze dřevařské produkty, které 
byly vyrobeny v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy země produkující dřevo, 
jedná Společenství se zeměmi 
produkujícími dřevo (partnerské země) o 
dobrovolných dohodách o partnerství, na 
jejichž základě je stranám uložena právně 
závazná povinnost provést režim licencí a 
regulovat obchod se dřevem a dřevařskými 
výrobky vymezenými v dohodách.

(6) V souladu s cílem uvedeného sdělení, 
tj. zajistit, aby do Společenství mohly 
vstupovat pouze dřevařské produkty, které 
byly vyrobeny v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy země produkující dřevo, 
jedná Společenství se zeměmi 
produkujícími dřevo (partnerské země) o 
dobrovolných dohodách o partnerství, na 
jejichž základě je stranám uložena právně 
závazná povinnost provést režim licencí a 
regulovat obchod se dřevem a dřevařskými 
výrobky vymezenými v dohodách. 
Dobrovolné dohody o partnerství se 
mohou se zeměmi produkujícími dřevo 
uzavírat teprve tehdy, zaručují-li 
vnitrostátní právní předpisy v těchto 
zemích při těžbě dřeva kromě ochrany 
životního prostředí, biologické 
rozmanitosti a ekosystému také ochranu 
životního prostoru místních komunit 
závislých na lese, ochranu práv 
původních obyvatel.

Or. nl

Odůvodnění

Kromě ochrany pralesa, zalesněných ploch, biologické rozmanitosti, ekosystému, životního 
prostředí, rovnocenného obchodu a zmírnění změn kliamtu se EU v různých směrnicích 
zavázala také k ochraně lidských práv, kulturního dědictví, udržitelného regionálního rozvoje, 
udržitelného rozvoje venkova a k boji proti chudobě. Toto musí být také důsledně prováděno 
v jejích předpisech a musí z nich vyplývat.
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Pozměňovací návrh 61
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S ohledem na značný rozsah a 
naléhavost problému je nezbytné aktivně 
podporovat boj proti nezákonné těžbě 
dřeva a s ní souvisejícímu obchodu, doplnit 
a posílit iniciativu dobrovolných dohod o 
partnerství a zlepšit součinnost politik 
zaměřených na ochranu lesů a na dosažení 
vysoké úrovně ochrany životního prostředí, 
včetně boje se změnou klimatu a se 
snižováním biologické rozmanitosti.i utratą 
różnorodności biologicznej.

(7) S ohledem na značný rozsah a 
naléhavost problému je nezbytné aktivně 
podporovat boj proti nezákonné těžbě 
dřeva a s ní souvisejícímu obchodu a 
distribucí, doplnit a posílit iniciativu 
dobrovolných dohod o partnerství a zlepšit 
součinnost politik zaměřených na ochranu 
lesů a na dosažení vysoké úrovně ochrany 
životního prostředí, včetně boje se změnou 
klimatu, působení proti přeměně lesů na 
pouště či stepi a se snižováním biologické 
rozmanitosti.

Or. pl

Odůvodnění

Kromě obchodu a nezákonné těžby dřeva je zde nutno připojit i distribuci jako důležitý 
spojovací článek mezi kácením dřeva a nezakonným prodejem. V pozměňovacím návrhu jsou 
vyjmenovány konkrétní procesy a hrozby, vyskytující se v přírodě, které jsou způsobeny 
odlesněním, a které jsou součástmi politiky ochrany životního prostředí EU posuzované 
v posledním funkčním období Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 62
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S ohledem na značný rozsah a 
naléhavost problému je nezbytné aktivně 
podporovat boj proti nezákonné těžbě 
dřeva a s ní souvisejícímu obchodu, doplnit 
a posílit iniciativu dobrovolných dohod o 

(7) S ohledem na značný rozsah a 
naléhavost problému je nezbytné aktivně 
podporovat boj proti nezákonné těžbě 
dřeva a s ní souvisejícímu obchodu, snížit 
důsledky činnosti Společenství na lesní 
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partnerství a zlepšit součinnost politik 
zaměřených na ochranu lesů a na dosažení 
vysoké úrovně ochrany životního prostředí, 
včetně boje se změnou klimatu a se 
snižováním biologické rozmanitosti.

ekosystémy, doplnit a posílit iniciativu 
dobrovolných dohod o partnerství a zlepšit 
součinnost politik zaměřených na
snižování chudoby, ochranu lesů a na 
dosažení vysoké úrovně ochrany životního 
prostředí, včetně boje se změnou klimatu a 
se snižováním biologické rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Úsilí zemí, které uzavřely dobrovolné 
dohody o partnerství FLEGT se 
Společenstvím, a zásady, jež do nich byly 
začleněny, především pokud jde o definici 
pojmu „zákonně vytěžené dřevo“ by měly 
být uznány. Mělo by být také zohledněno, 
že v režimu licencí FLEGT se do 
Společenství dováží pouze dřevo a výrobky 
ze dřeva vytěženého v souladu 
s příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy. Proto by dřevařské výrobky 
uvedené v přílohách II a III nařízení Rady 
(ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 
2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro 
dovoz dřeva do Evropského společenství, 
které pocházejí z partnerských zemí 
zařazených do přílohy I nařízení Rady (ES)
č. 2173/2005, měly být považovány za 
vytěžené zákonným způsobem za 
předpokladu, že jsou v souladu s tímto 
nařízením a všemi prováděcími 
ustanoveními.

(8) Úsilí zemí, které uzavřely dobrovolné 
dohody o partnerství FLEGT se 
Společenstvím, a zásady, jež do nich byly 
začleněny, především pokud jde o definici 
pojmu „zákonně vytěžené dřevo“ by měly 
být uznány. Mělo by být také zohledněno, 
že v režimu licencí FLEGT se do 
Společenství dováží pouze dřevo a výrobky 
ze dřeva vytěženého v souladu 
s příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy. Proto by dřevařské výrobky 
uvedené v přílohách II a III nařízení Rady 
(ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 
2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro 
dovoz dřeva do Evropského společenství, 
které pocházejí z partnerských zemí 
zařazených do přílohy I nařízení Rady (ES) 
č. 2173/2005, měly být považovány za 
vytěžené zákonným způsobem za 
předpokladu, že jsou v souladu s tímto 
nařízením a všemi prováděcími 
ustanoveními. Zásady obsažené 
v dobrovolných dohodách o partnerství, 
zejména o definici pojmu „zákonně 
vytěžené dřevo“, musí mimo jiné 
zahrnovat a zaručovat udržitelné 
obhospodařování lesa, zachování 
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biologické rozmanitosti, ochranu a práva 
místních komunit závislých na lese, 
ochranu původních obyvatel a zaručení 
jeho práv.

Or. nl

Odůvodnění

Kromě ochrany pralesa, zalesněných ploch, biologické rozmanitosti, ekosystému, životního 
prostředí, rovnocenného obchodu a zmírnění změn klimatu se EU v různých směrnicích 
zavázala také k ochraně lidských práv, kulturního dědictví, udržitelného regionálního rozvoje, 
udržitelného rozvoje venkova a k boji proti chudobě. Toto musí být také důsledně prováděno 
v jejích předpisech a musí z nich vyplývat.

Pozměňovací návrh 64
Caroline Lucas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Při absenci mezinárodně dohodnuté 
definice by určení toho, co představuje 
nezákonnou těžbu dřeva, mělo vycházet 
z právních předpisů země, kde bylo dřevo 
vytěženo.

(11) Při absenci mezinárodně dohodnuté 
definice by určení toho, co představuje 
nezákonnou těžbu dřeva, mělo vycházet 
hlavně z právních předpisů země, kde bylo 
dřevo vytěženo. Uplatnění norem 
zákonnosti by mělo dále zahrnout 
posouzení mezinárodních norem, 
například normy Africké dřevařské 
organizace, Mezinárodní organizace pro 
tropické dřevo, Montrealský proces o 
kritériích a ukazatelích pro ochranu a 
udržitelné lesní hospodaření v mírném a 
severském pásmu a Panevropský lesnický 
proces o kritériích a ukazatelích 
udržitelného lesního hospodaření. To by 
mělo přispět k provedení mezinárodních 
závazků, zásad a doporučení, včetně těch, 
které se týkají zmírnění změny klimatu, 
snížení úbytku biologické rozmanitosti, 
zmírnění chudoby, snížení desertifikace a 
ochrany a podpory práv původních 
obyvatel a místních komunit závislých na 



PE418.388 16/105 AM\764461CS.doc

CS

lese.

Or. en

Odůvodnění

Nahrazuje pozměňovací návrh 5 návrhu zprávy. 

Pozměňovací návrh 65
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Při absenci mezinárodně dohodnuté 
definice by určení toho, co představuje 
nezákonnou těžbu dřeva, mělo vycházet 
z právních předpisů země, kde bylo dřevo 
vytěženo.

(11) Při absenci mezinárodně dohodnuté 
definice by určení toho, co představuje 
nezákonnou těžbu dřeva, mělo vycházet 
hlavně z právních předpisů země, kde bylo 
dřevo vytěženo. Uplatnění norem 
zákonnosti by mělo dále zahrnout 
posouzení mezinárodních norem a přispět 
k provedení mezinárodních závazků, 
zásad a doporučení, včetně těch, které se 
týkají zmírnění změny klimatu, snížení 
úbytku biologické rozmanitosti, zmírnění 
chudoby, podpory řádné správy věcí 
veřejných, boje proti korupci související 
s přírodními zdroji, omezování 
desertifikace a ochrany a podpory práv 
původních obyvatel a místních komunit 
závislých na lese.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení musí přispívat k dosahování obecného cíle udržitelného rozvoje a řádné správy 
jako prostředků k boji proti nezákonné těžbě dřeva. Toho bude dosaženo mimo jiné využitím 
tohoto nařízení k podpoře provádějí ustanovení mezinárodních a regionálních smluv, jejichž 
stranami jsou evropské a další země.
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Pozměňovací návrh 66
Péter Olajos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Při absenci mezinárodně dohodnuté 
definice by určení toho, co představuje 
nezákonnou těžbu dřeva, mělo vycházet z 
právních předpisů země, kde bylo dřevo 
vytěženo.

(11) Při absenci mezinárodně dohodnuté 
definice by určení toho, co představuje 
nezákonnou těžbu dřeva, mělo vycházet z 
právních předpisů země, kde bylo dřevo 
vytěženo. Země, v níž bylo dřevo vytěženo, 
předloží seznam veškeré zákonné těžby, 
včetně podrobností a druzích stromů a 
maximální produkci dřeva.

Or. en

Odůvodnění

Mít přesné údaje o zákonné těžbě dřeva by mělo být ve všech zemích minimálním 
požadavkem.

Pozměňovací návrh 67
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Při absenci mezinárodně dohodnuté 
definice by určení toho, co představuje 
nezákonnou těžbu dřeva, mělo vycházet z 
právních předpisů země, kde bylo dřevo 
vytěženo.

(11) Při absenci mezinárodně dohodnuté 
definice nezákonné těžby dřeva musí být 
dřevo a dřevařské produkty z těchto zemí 
těžících dřevo odstraněny z trhu..

Or. nl

Odůvodnění

Nedostatečné právní předpisy týkající se těžby dřeva v zemi těžící dřevo nesmí vést k tomu, že 
se v EU dostane na trh dřevo a dřevařské výrobky jako důsledek nezodpovědné těžby dřeva, 
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anebo nesmí těmto zemím umožňovat, aby nekale konkurovaly zemím těžícím dřevo, které 
všechny normy v oblasti dobrých životních podmínek a životního prostředí splňují.

Pozměňovací návrh 68
Caroline Lucas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Mnoho dřevařských výrobků se před 
svým prvním uvedením na trh a po něm 
zpracovává četnými způsoby. Aby se 
zabránilo zbytečné administrativní zátěži, 
požadavky stanovené tímto nařízením by 
se měly vztahovat jen na ty hospodářské 
subjekty, které uvádějí dřevo a dřevařské 
výrobky na trh poprvé, a nikoli na všechny 
hospodářské subjekty v prodejním řetězci.

(12) Mnoho dřevařských výrobků se před 
svým prvním uvedením na trh a po něm 
zpracovává četnými způsoby. Aby se 
zabránilo zbytečné administrativní zátěži, 
požadavek na zavedení úplného systému 
opatření a postupů (systému náležité péče) 
za účelem maximálního snížení rizika 
uvádění nezákonně vytěženého dřeva a 
výrobků z tohoto dřeva na trh by se měl
vztahovat jen na ty hospodářské subjekty, 
které uvádějí dřevo a dřevařské výrobky na 
trh poprvé, a nikoli na všechny 
hospodářské subjekty v prodejním řetězci. 
Všechny hospodářské subjekty v 
zásobovacím řetězci by však měly být 
vázány prvořadým zákazem uvádět na trh 
nezákonně získané dřevo nebo výrobky z 
tohoto dřeva a musí v tomto směru vyvíjet 
náležitou péči.

Or. nl

Odůvodnění

Nahrazuje pozměňovací návrh 6 z návrhu zprávy. Vyjasnění.
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Pozměňovací návrh 69
Samuli Pohjamo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Mnoho dřevařských výrobků se před 
svým prvním uvedením na trh a po něm 
zpracovává četnými způsoby. Aby se 
zabránilo zbytečné administrativní zátěži, 
požadavky stanovené tímto nařízením by 
se měly vztahovat jen na ty hospodářské 
subjekty, které uvádějí dřevo a dřevařské 
výrobky na trh poprvé, a nikoli na všechny 
hospodářské subjekty v prodejním řetězci.

(12) Mnoho dřevařských výrobků se před 
svým prvním nákupem na trhu a po něm 
zpracovává četnými způsoby. Aby se 
zabránilo zbytečné administrativní zátěži, 
požadavky stanovené tímto nařízením by 
se měly vztahovat jen na ty hospodářské 
subjekty, které nakupují dřevo a dřevařské 
výrobky na trhu poprvé, a nikoli na 
všechny hospodářské subjekty v prodejním 
řetězci.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu vyšší účinnosti a nákladové efektivity nařízení se navrhuje uložit hospodářskému 
subjektu, který jako první nakupuje dřevo a dřevařské výrobky, povinnost postupovat 
s náležitou péčí. Změnou této definice by se snížil počet hospodářských subjektů, které by byly 
povinny zavést systém náležité péče, ze zhruba 16 milionů majitelů lesů na zhruba 50 000 
kupujících. Kupující pravidelně působí na trhu a většina z nich již má zavedené systémy, 
v jejichž rámci by mohly provádět náležitou péči.

Pozměňovací návrh 70
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a. Všechny hospodářské subjekty 
(obchodníci a výrobci) v dodavatelském 
řetězci dřeva a dřevařských výrobků na 
evropském trhu musí na nabízených 
výrobcích jasně uvádět, z jakého 
zákonného zdroje nebo od jakého 
dodavatele dřevo pochází.
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Or. nl

Odůvodnění

Všechny hospodářské subjekty v dodavatelském řetězci jsou vázáni zákazem nezákonně či 
nezodpovědně vytěženého dřeva na trhu. V souvislosti se sledovatelností musí být jasné, kdo 
je dodavatelem dřeva, aby bylo možné vždycky zjistit původ dřeva jejich dřevařských výrobků. 

Hospodářské subjekty, které uvádějí výrobky na trh poprvé, však musí splňovat rozsáhlejší 
pravidla, protože jsou určující pro dřevo, které přichází na evropský trh.

Pozměňovací návrh 71
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Celkový cíl, jímž je dosažení 
udržitelnosti prostřednictvím podpory 
kritérií udržitelnosti, je i nadále prioritou 
Společenství. Vzhledem k tomuto cíli a za 
účelem snížení zátěže hospodářských 
subjektů, které uvádějí na trh dřevo a 
dřevařské výrobky podléhající závazným 
kritériím udržitelnosti stanoveným 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č XX/XX o podpoře užívání energie 
z obnovitelných zdrojů, by se toto nařízení 
na takové výrobky nemělo vztahovat.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Toto nařízení se musí vztahovat na veškeré dřevo a veškeré dřevařské výrobky bez ohledu na 
jejich konečné použití.
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Pozměňovací návrh 72
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Celkový cíl, jímž je dosažení 
udržitelnosti prostřednictvím podpory 
kritérií udržitelnosti, je i nadále prioritou 
Společenství. Vzhledem k tomuto cíli a za 
účelem snížení zátěže hospodářských 
subjektů, které uvádějí na trh dřevo a 
dřevařské výrobky podléhající závazným 
kritériím udržitelnosti stanoveným 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č XX/XX o podpoře užívání energie 
z obnovitelných zdrojů1, by se toto 
nařízení na takové výrobky nemělo 
vztahovat.

vypouští se

1 pozn. pro Úř. věst.: odkaz bude doplněn po 
přijetí tohoto aktu.

Or. nl

Odůvodnění

Vyloučení výrobků, které nemusejí splňovat podmínky zákonnosti či udržitelnosti, je 
nesprávné a podkopává cíl směrnice.

Pozměňovací návrh 73
Samuli Pohjamo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Celkový cíl, jímž je dosažení 
udržitelnosti prostřednictvím podpory 
kritérií udržitelnosti, je i nadále prioritou 
Společenství. Vzhledem k tomuto cíli a za 
účelem snížení zátěže hospodářských 
subjektů, které uvádějí na trh dřevo a 
dřevařské výrobky podléhající závazným 

(13) Celkový cíl, jímž je dosažení 
udržitelnosti prostřednictvím podpory 
kritérií udržitelnosti, je i nadále prioritou 
Společenství. Vzhledem k tomuto cíli a za 
účelem snížení zátěže hospodářských 
subjektů, které nakupují na trhu dřevo a 
dřevařské výrobky podléhající závazným 
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kritériím udržitelnosti stanoveným 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č XX/XX o podpoře užívání energie 
z obnovitelných zdrojů, by se toto nařízení 
na takové výrobky nemělo vztahovat.

kritériím udržitelnosti stanoveným 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č XX/XX o podpoře užívání energie 
z obnovitelných zdrojů, by se toto nařízení 
na takové výrobky nemělo vztahovat.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu vyšší účinnosti a nákladové efektivity nařízení se navrhuje uložit hospodářskému 
subjektu, který jako první nakupuje dřevo a dřevařské výrobky, povinnost postupovat 
s náležitou péčí. Změnou této definice by se snížil počet hospodářských subjektů, které by byly 
povinny zavést systém náležité péče, ze zhruba 16 milionů majitelů lesů na zhruba 50 000 
kupujících. Kupující pravidelně působí na trhu a většina z nich již má zavedené systémy, 
v jejichž rámci by mohly provádět náležitou péči.

Pozměňovací návrh 74
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Hospodářské subjekty uvádějící dřevo 
a dřevařské výrobky poprvé na trh 
Společenství by měly vykonávat náležitou 
péči prostřednictvím systémů a postupů 
(systém náležité péče, due diligence 
system), aby se snížilo na minimum riziko 
uvádění nezákonně vytěženého dřeva a 
dřevařských výrobků na trh.

(14) Hospodářské subjekty uvádějící dřevo 
a dřevařské výrobky poprvé na trh 
Společenství by měly vykonávat náležitou 
péči prostřednictvím systémů a postupů 
(systém náležité péče, due diligence 
system), aby se vyloučilo riziko uvádění 
nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských 
výrobků na trh.

Or. nl

Odůvodnění

Cílem této směrnice není pouze nezákonné a nezodpovědně vytěžené dřevo snížit na minimum, 
nýbrž vyloučit ho z trhu. Pojem „snížit na minimum“ je pružný, nejasný a může být vykládán 
různě.
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Pozměňovací návrh 75
Samuli Pohjamo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Hospodářské subjekty uvádějící dřevo 
a dřevařské výrobky poprvé na trh
Společenství by měly vykonávat náležitou 
péči prostřednictvím systémů a postupů 
(systém náležité péče, due diligence 
system), aby se snížilo na minimum riziko 
uvádění nezákonně vytěženého dřeva a 
dřevařských výrobků na trh. 

(14) Hospodářské subjekty nakupující
dřevo a dřevařské výrobky poprvé na trhu
Společenství by měly vykonávat náležitou 
péči prostřednictvím systémů a postupů 
(systém náležité péče, due diligence 
system), aby se snížilo na minimum riziko 
uvádění nezákonně vytěženého dřeva a 
dřevařských výrobků na trh.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu vyšší účinnosti a nákladové efektivity nařízení se navrhuje uložit hospodářskému 
subjektu, který jako první nakupuje dřevo a dřevařské výrobky, povinnost postupovat 
s náležitou péčí. Změnou této definice by se snížil počet hospodářských subjektů, které by byly 
povinny zavést systém náležité péče, ze zhruba 16 milionů majitelů lesů na zhruba 50 000 
kupujících. Kupující pravidelně působí na trhu a většina z nich již má zavedené systémy, 
v jejichž rámci by mohly provádět náležitou péči.

Pozměňovací návrh 76
Samuli Pohjamo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Systém náležité péče by měl 
poskytnout přístup ke zdrojům a 
dodavatelům dřeva a dřevařských výrobků 
uváděných na trh Společenství a 
k informacím týkajícím se souladu 
s použitelnými právními předpisy.

(15) Systém náležité péče by měl 
poskytnout přístup ke zdrojům a 
dodavatelům dřeva a dřevařských výrobků 
nakupovaných na trhu Společenství a 
k informacím týkajícím se souladu 
s použitelnými právními předpisy. 

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu vyšší účinnosti a nákladové efektivity nařízení se navrhuje uložit hospodářskému 
subjektu, který jako první nakupuje dřevo a dřevařské výrobky, povinnost postupovat 
s náležitou péčí. Změnou této definice by se snížil počet hospodářských subjektů, které by byly 
povinny zavést systém náležité péče, ze zhruba 16 milionů majitelů lesů na zhruba 50 000 
kupujících. Kupující pravidelně působí na trhu a většina z nich již má zavedené systémy,
v jejichž rámci by mohly provádět náležitou péči.

Pozměňovací návrh 77
Lena Ek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Při provádění tohoto nařízení musí 
Komise a členské státy brát především 
ohled na zvláštní ohrožení malých a 
středních podniků a jejich omezené 
zdroje. Je nanejvýš důležité, aby takové 
podniky nebyly zatěžovány složitými 
pravidly, která jim brání v rozvoji. Komise 
by proto měla v nejvyšší možné míře –
v rámci mechanismů a zásad stanovených 
v budoucím aktu o malých podnicích –
vypracovat zjednodušené systémy pro 
povinnosti malých a středních podniků 
podle tohoto nařízení, aniž by ohrozila 
jeho cíl a účel, a nabídnout těmto 
podnikům uspokojivou alternativu pro 
práci v souladu s právními předpisy 
Společenství

Or. sv

Odůvodnění

Omezené zdroje a možnosti malých a středních podniků vstoupit do rozsáhlých a nezřídka 
všeobecných systémů dozoru se musí zohlednit, až Komise vypracuje a přijme opatření pro 
realizaci systému náležité péče. Nakolik to bude možné bez ohrožení cíle a účelu nařízení, 
bude proto Komise brát zvláštní ohled na specifické postavení těchto podniků, a v souladu 
s tím také nabídne zjednodušené, ale rovnocenné alternativy.
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Pozměňovací návrh 78
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Dřevařský průmysl má pro 
hospodářství Společenství značný význam. 
Organizace hospodářských subjektů jsou 
důležité prvky tohoto odvětví, protože 
zastupují zájmy těchto subjektů ve velkém 
měřítku a jednají s celou řadou 
zúčastněných stran. Tyto organizace mají 
rovněž odborné znalosti a kapacitu pro 
analýzu příslušných právních předpisů a 
pro pomoc svým členům při dodržování 
předpisů, a to za předpokladu, že svou 
pravomoc nevyužívají s cílem ovládnout 
trh. Pro snazší provádění tohoto nařízení a 
vytvoření dobrých postupů je vhodné uznat 
organizace, které vypracovaly požadavky 
pro realizaci systémů náležité péče. 
Seznam těchto uznaných organizací se 
zveřejní a bude umožněno, aby všechny 
příslušné orgány členských států uznaly 
kontrolní organizace, jež jsou do něj 
začleněny.

(16) Pro snazší provádění tohoto nařízení a 
vytvoření dobrých postupů je vhodné uznat 
organizace, které vypracovaly vhodné a 
účinné požadavky pro realizaci systémů 
náležité péče. Seznam těchto uznaných 
organizací se zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení (první část). Měly by být uznány snahy organizací, které přijaly veškerá 
opatření, aby zajistily účinnost a důvěryhodnost systémů náležité péče.

Pozměňovací návrh 79
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Dřevařský průmysl má pro (16) Pro snazší provádění tohoto nařízení a 



PE418.388 26/105 AM\764461CS.doc

CS

hospodářství Společenství značný význam. 
Organizace hospodářských subjektů jsou 
důležité prvky tohoto odvětví, protože 
zastupují zájmy těchto subjektů ve velkém 
měřítku a jednají s celou řadou 
zúčastněných stran. Tyto organizace mají 
rovněž odborné znalosti a kapacitu pro 
analýzu příslušných právních předpisů a 
pro pomoc svým členům při dodržování 
předpisů, a to za předpokladu, že svou 
pravomoc nevyužívají s cílem ovládnout 
trh. Pro snazší provádění tohoto nařízení a 
vytvoření dobrých postupů je vhodné uznat 
organizace, které vypracovaly požadavky 
pro realizaci systémů náležité péče. 
Seznam těchto uznaných organizací se 
zveřejní a bude umožněno, aby všechny 
příslušné orgány členských států uznaly 
kontrolní organizace, jež jsou do něj 
začleněny.

vytvoření dobrých postupů je vhodné uznat 
organizace, které vypracovaly požadavky 
pro realizaci systémů náležité péče. 
Seznam těchto uznaných organizací se 
zveřejní a bude umožněno, aby všechny 
příslušné orgány členských států uznaly 
kontrolní organizace, jež jsou do něj 
začleněny.

Or. nl

Odůvodnění

Pro důvěryhodné plnění požadavků tohoto nařízení a dobrých postupů je nutné, aby se na 
výše uvedených kontrolních organizacích podílely příslušné nekomerční nevládní organizace 
(ekologické organizace a organizace pro lidská práva).

Pozměňovací návrh 80
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Dřevařský průmysl má pro 
hospodářství Společenství značný význam. 
Organizace hospodářských subjektů jsou 
důležité prvky tohoto odvětví, protože 
zastupují zájmy těchto subjektů ve velkém 
měřítku a jednají s celou řadou 
zúčastněných stran. Tyto organizace mají 
rovněž odborné znalosti a kapacitu pro 
analýzu příslušných právních předpisů a 

(16) Dřevařský průmysl má pro 
hospodářství Společenství značný význam. 
Organizace hospodářských subjektů jsou 
důležité prvky tohoto odvětví, protože 
zastupují zájmy těchto subjektů ve velkém 
měřítku a jednají s celou řadou 
zúčastněných stran. Tyto organizace mají 
rovněž odborné znalosti a kapacitu pro 
analýzu příslušných právních předpisů a 
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pro pomoc svým členům při dodržování 
předpisů, a to za předpokladu, že svou 
pravomoc nevyužívají s cílem ovládnout 
trh. Pro snazší provádění tohoto nařízení a 
vytvoření dobrých postupů je vhodné uznat 
organizace, které vypracovaly požadavky 
pro realizaci systémů náležité péče. 
Seznam těchto uznaných organizací se 
zveřejní a bude umožněno, aby všechny 
příslušné orgány členských států uznaly 
kontrolní organizace, jež jsou do něj 
začleněny.

pro pomoc svým členům při dodržování 
předpisů, a to za předpokladu, že svou 
pravomoc nevyužívají s cílem ovládnout 
trh. Pro snazší provádění tohoto nařízení a 
vytvoření dobrých postupů je vhodné uznat 
organizace, které vypracovaly požadavky 
pro realizaci systémů náležité péče. 
Takovýmito organizacemi mohou být 
organizace hospodářských subjektů, 
neboť mají rovněž odborné znalosti a 
kapacitu pro analýzu příslušných 
právních předpisů a pro pomoc svým 
členům při dodržování předpisů. Seznam 
těchto uznaných organizací se zveřejní a 
bude umožněno, aby všechny příslušné 
orgány členských států uznaly kontrolní 
organizace, jež jsou do něj začleněny. 

Or. fr

Odůvodnění

Organizace hospodářských subjektů mají určité zkušenosti a odborné znalosti. Měly by být 
oprávněny k tomu, aby svým členům poskytovaly systémy náležité péče.

Pozměňovací návrh 81
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Pro snazší provádění tohoto 
nařízení a vytvoření dobrých postupů 
podněcuje Evropská unie spolupráci výše 
jmenovaných organizací s ekologickými 
organizacemi a organizacemi pro lidská 
práva za účelem podpory systémů náležité 
péče a kontroly.

Or. nl
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Odůvodnění

Pro důvěryhodné plnění požadavků tohoto nařízení a dobrých postupů je nutné, aby se na 
výše uvedených kontrolních organizacích podílely příslušné nekomerční nevládní organizace 
(ekologické organizace a organizace pro lidská práva).

Pozměňovací návrh 82
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Příslušné orgány by měly sledovat, 
zda hospodářské subjekty dodržují 
povinnosti stanovené tímto nařízením. Za 
tímto účelem by měly provádět úřední 
kontroly a v případě potřeby by měly 
požadovat, aby hospodářské subjekty 
přijaly nápravná opatření. 

(17) Inspektoři EU a příslušné orgány 
členských zemí by měly sledovat, zda 
hospodářské subjekty dodržují povinnosti 
stanovené tímto nařízením. Za tímto 
účelem by měli provádět úřední kontroly, 
včetně auditů na místě, a v případě 
potřeby by měli požadovat, aby 
hospodářské subjekty přijaly nápravná 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Inspektoři EU pomohou příslušným orgánům členských států zajistit při prosazování nařízení 
správnost a harmonizaci.

Pozměňovací návrh 83
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Příslušné orgány by měly sledovat, 
zda hospodářské subjekty dodržují 
povinnosti stanovené tímto nařízením. Za 
tímto účelem by měly provádět úřední 
kontroly a v případě potřeby by měly 
požadovat, aby hospodářské subjekty 

(17) Příslušné orgány by měly sledovat, 
zda hospodářské subjekty dodržují 
povinnosti stanovené tímto nařízením. Za 
tímto účelem by měly provádět úřední 
kontroly, včetně celních kontrol a 
v případě potřeby by měly požadovat, aby 
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přijaly nápravná opatření. hospodářské subjekty přijaly nápravná 
opatření.

Or. pl

Odůvodnění

Je zde zdůrazněn přeshraniční charakter problému. Již na hranicích EU možno docílit toho, 
že nebude možný dovoz dřeva z nezákonné těžby na vnitřní trh Unie.

Pozměňovací návrh 84
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Příslušné orgány by měly uchovávat 
záznamy o kontrolách a zveřejňovat shrnutí 
v souladu se směrnicí 2003/4/ES 
Evropského Parlamentu a Rady ze dne 
23. ledna 2003 o přístupu veřejnosti 
k informacím o životním prostředí.

(18) Inspektoři EU a příslušné orgány by 
měly uchovávat záznamy o kontrolách a 
zveřejňovat shrnutí v souladu se směrnicí 
2003/4/ES Evropského Parlamentu a Rady 
ze dne 23. ledna 2003 o přístupu veřejnosti 
k informacím o životním prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Inspektoři EU pomohou příslušným orgánům členských států zajistit při prosazování nařízení 
správnost a harmonizaci.

Pozměňovací návrh 85
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vzhledem k mezinárodní povaze 
nezákonné těžby dřeva a souvisejícího 
obchodu by příslušné orgány měly 
spolupracovat mezi sebou i se správními 

(19) Vzhledem k mezinárodní povaze 
nezákonné těžby dřeva a souvisejícího 
obchodu by příslušné orgány měly 
spolupracovat mezi sebou i s ekologickými 
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orgány třetích zemí či s Komisí. organizacemi, organizacemi pro lidská 
práva a se správními orgány třetích zemí 
či s Komisí.

Or. nl

Odůvodnění

Pro důvěryhodné plnění požadavků tohoto nařízení a dobrých postupů je nutné, aby se na 
výše uvedených kontrolních organizacích podílely a ovlivňovaly je příslušné nekomerční 
nevládní organizace (ekologické organizace a organizace pro lidská práva) a správní orgány, 
navíc existuje více zúčastněných stran než jen hospodářské subjekty.

Pozměňovací návrh 86
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vzhledem k mezinárodní povaze 
nezákonné těžby dřeva a souvisejícího 
obchodu by příslušné orgány měly 
spolupracovat mezi sebou i se správními 
orgány třetích zemí či s Komisí.

(19) Vzhledem k mezinárodní povaze 
nezákonné těžby dřeva a souvisejícího 
obchodu a distribuce by příslušné orgány 
měly spolupracovat mezi sebou i se 
správními orgány třetích zemí či s Komisí.

Or. pl

Odůvodnění

Kromě obchodu a nezákonné těžby dřeva je zde nutno připojit i distribuci jako důležitý 
spojovací článek mezi kácením dřeva a nezakonným prodejem.

Pozměňovací návrh 87
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) S cílem umožnit hospodářským vypouští se
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subjektům a příslušným orgánům, aby se 
připravily na plnění požadavků uvedených 
v tomto nařízení, se toto nařízení použije 
za dva roky po svém vstupu v platnost.

Or. en

Odůvodnění

O problému regulace nezákonné těžby dřeva se diskutuje již mnoho let. Je nezbytné, aby 
právní předpisy nabyly účinnosti co nejrychleji, a nebyla tak oddalována další nezbytně nutná 
ochrana ohrožených lesů. 

Pozměňovací návrh 88
Lena Ek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Vývoj v oblasti udržitelného lesního 
hospodářství je trvalý proces, a proto se 
toto nařízení musí vyhodnocovat, 
aktualizovat a měnit v souladu s výsledky 
nových výzkumů. Komise proto musí 
pravidelně zkoumat nejnovější dosažitelné 
výsledky výzkumu a vývoje a předkládat 
výsledky svého přezkumu spolu 
s navrženými změnami ve zprávách 
Evropskému parlamentu. 

Or. sv

Odůvodnění

Aby si toto nařízení zachovalo účinnost a i v budoucnosti bylo v souladu s udržitelným lesním 
hospodářstvím, musí se průběžně vyhodnocovat a aktualizovat.
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Pozměňovací návrh 89
Lena Ek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) Aby se ochránil dobře fungující 
vnitřní trh s dřevařskými výrobky, musí 
Komise průběžně zkoumat, jaké účinky 
toto nařízení přináší. Zvláště se musí 
zaměřit pozornost na to, jaké důsledky má 
ustanovení na malé a střední podniky, 
které působí na vnitřním trhu 
Společenství. Komise proto musí 
v souladu s tímto pravidelně provádět 
přezkum a analyzovat účinky nařízení na 
vnitřní trh, a to zejména na malé a střední 
podniky. Komise pak musí Evropskému 
parlamentu předložit zprávu o svém 
přezkumu, své závěry a návrhy opatření. 

Or. sv

Odůvodnění

Aby si toto nařízení zachovalo účinnost a neohrozilo dobře fungující vnitřní trh, musí se 
průběžně vyhodnocovat a aktualizovat. 

Pozměňovací návrh 90
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
doplnit a podpořit stávající politický rámec 
a posílit mezinárodní boj proti nezákonné 
těžbě dřeva a souvisejícímu obchodu, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států, a proto jej může být 
z důvodu rozsahu lépe dosaženo na úrovni 
Společenství, může Společenství přijmout 

(24) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
doplnit a podpořit stávající politický rámec 
a posílit mezinárodní boj proti nezákonné 
těžbě dřeva a souvisejícímu obchodu a 
distribuce, nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států, a proto 
jej může být z důvodu rozsahu lépe 
dosaženo na úrovni Společenství, může 
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opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu 
se zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné k 
dosažení těchto cílů,

Společenství přijmout opatření v souladu 
se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů,

Or. pl

Odůvodnění

Kromě obchodu a nezákonné těžby dřeva je zde nutno připojit i distribuci jako důležitý 
spojovací článek mezi kácením dřeva a nezakonným prodejem.

Pozměňovací návrh 91
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Článek 1 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět Předmět a cíl

Or. nl

Odůvodnění

Toto nařízení není izolované, ale má za cíl ochranu pralesa, biologické rozmanitosti, 
životního prostředí, rovnocenného obchodu a zmírnění změn klimatu. EU se v různých 
směrnicích zavázala také k ochraně lidských práv, kulturního dědictví, udržitelného 
regionálního rozvoje, udržitelného rozvoje venkova, k boji proti chudobě a problémům 
rozvojových zemí. Toto musí být také důsledně prováděno v jejích předpisech a musí z nich 
vyplývat.
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Pozměňovací návrh 92
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět Předmět a cíle 
Tímto nařízením se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky.

Tímto nařízením se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh
nebo dodávajících dřevo a dřevařské 
výrobky.
Hospodářské subjekty musí zajistit, aby na 
trh bylo dodáno pouze dřevo a dřevařské 
výrobky ze zákonné těžby.
Hospodářské subjekty, které uvádějí na 
trh dřevo a dřevařské výrobky, uplatní 
systém náležité péče.
Při provádění tohoto nařízení budou státy 
považovat za porušení nařízení uvádění 
na trh a dodávání na trhu dřeva a 
dřevařských výrobků, které byly vytěženy, 
odebrány, prodány, obchodovány nebo 
drženy v rozporu s platnými právními 
předpisy, pokud o pokus o takové jednání 
nebo takové jednání samo bylo spácháno 
úmyslně, z nedbalosti nebo v důsledku 
závažného opomenutí.
Cílem ustanovení tohoto nařízení je:
a) podpořit a podněcovat provádění 
udržitelné lesní správy a vytvoření silných 
prvků odrazujících od nezákonné těžby 
dřeva a dřevařských výrobků;
b) přispívat k provádění platných právních 
předpisů, stávajících i plánovaných 
mezinárodních norem a mezinárodních 
závazků a doporučení, včetně těch, které 
se týkají zmírnění změny klimatu, snížení 
úbytku biologické rozmanitosti, zmírnění 
chudoby, snížení desertifikace a ochrany 
a podpory práv původních obyvatel 
a místních komunit závislých na lese.

Or. en
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Odůvodnění

Doplňuje znění obsažené v novelizovaném zákoně USA známém jako Lacey Act. Uvádí 
rovněž, že cílem ustanovení nařízení by měla být podpora provádění udržitelného lesního 
hospodářství a přispění k provádění platných právních předpisů a zásad souvisejících se 
zmírňováním změn klimatu, biologickou rozmanitostí, chudobou, desertifikací a právy 
původních obyvatel. 

Pozměňovací návrh 93
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky.

Tímto nařízením se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh 
nebo dodávajících dřevo a dřevařské 
výrobky.
Hospodářské subjekty musí zajistit, aby se 
na trh bylo dodáno pouze dřevo 
a dřevařské výrobky ze zákonné těžby.
Hospodářské subjekty, které uvádějí na 
trh dřevo a dřevařské výrobky, uplatní 
systém náležité péče.
2. Tímto nařízením se stanoví následující 
zásady:
a) budou přijata preventivní opatření;
b) opatření uvedená v tomto nařízení 
musejí přispívat k udržitelnému rozvoji;
c) dřevo se těží zákonným způsobem;
d) odpovědnost za vyloučení rizika, že 
určitý výrobek je vyroben z nezákonně 
vytěženého dřeva podle ustanovení článku 
2, je společná všem účastníkům 
dodavatelského řetězce.
3. Cílem tohoto nařízení je zastavit obchod 
s nezákonně vytěženým dřevem a výrobky 
z něj vyrobenými v rámci EU a přispět 
k zastavení odlesňování a znehodnocování 
lesů a s tím souvisejícími emisemi uhlíku 
a snižování úbytku biologické 
rozmanitosti po celém světě, a podporovat 
přitom udržitelný hospodářský růst, 
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udržitelný lidský rozvoj a úctu k původním 
a místním obyvatelům.

Or. en

Odůvodnění

Cíl nařízení musí být určen obecněji v rámci článku 1 v souladu se závazky EU bojovat proti 
nezákonné těžbě dřeva a přispívat k obecnějšímu cíli udržitelného lesního hospodářství.

Pozměňovací návrh 94
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky.

Tímto nařízením se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky s cílem ochrany 
a zachování pralesa a lesních ploch, 
s konečným cílem zachovat biologickou 
rozmanitost a ekosystém, chránit klima, 
chránit původní obyvatele a místní 
komunity závislé na lese a zaručit jejich 
práva.
Hospodářské subjekty dbají na to, aby 
bylo na trhu nabízeno pouze zákonně 
vytěžené dřevo a výrobky z něj. 
Hospodářské subjekty, které uvádějí na 
trh dřevo a dřevařské výrobky, uplatňují 
systém náležité péče. 
Poskytovatel dřeva a dřevařských výrobků 
a jejich odběratel oba zodpovídají za to, 
aby jimi nabízené či nakupované výrobky 
splňovaly požadavky uvedené v tomto 
nařízení.

Or. nl

Odůvodnění

Toto nařízení není izolované, ale má za cíl ochranu pralesa, biologické rozmanitosti, 
životního prostředí, rovnocenného obchodu a zmírnění změn klimatu. EU se v různých 
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směrnicích zavázala také k ochraně lidských práv, kulturního dědictví, udržitelného 
regionálního rozvoje, udržitelného rozvoje venkova, k boji proti chudobě a problémům 
rozvojových zemí. Toto musí být také důsledně prováděno v jejích předpisech a musí z nich 
vyplývat.

Pozměňovací návrh 95
Riitta Myller, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky.

1. Tímto nařízením se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh 
nebo dodávajících dřevo a dřevařské 
výrobky.
2. Tímto nařízením se stanoví následující 
zásady:
a) budou přijata preventivní opatření;
b) opatření obsažená v tomto nařízení 
musejí přispívat k udržitelnému rozvoji;
c) dřevo se těží zákonným způsobem;
d) odpovědnost za vyloučení rizika, že 
určitý výrobek je vyroben z nezákonně 
vytěženého dřeva podle ustanovení 
článku 2, je společná všem účastníkům 
dodavatelského řetězce.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Samuli Pohjamo

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky.

Tímto nařízením se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů nakupujících na 
trhu dřevo a dřevařské výrobky. 

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu vyšší účinnosti a nákladové efektivity nařízení se navrhuje uložit hospodářskému 
subjektu, který jako první nakupuje dřevo a dřevařské výrobky, povinnost postupovat 
s náležitou péčí. Změnou této definice by se snížil počet hospodářských subjektů, které by byly 
povinny zavést systém náležité péče, ze zhruba 16 milionů majitelů lesů na zhruba 50 000 
kupujících. Kupující pravidelně působí na trhu a většina z nich již má zavedené systémy, 
v jejichž rámci by mohly provádět náležitou péči.

Pozměňovací návrh 97
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „dřevem a dřevařskými výrobky“ dřevo 
a dřevařské výrobky uvedené v příloze, 
s výjimkou dřeva a dřevařských výrobků 
podléhajících závazným kritériím 
udržitelnosti stanoveným ve směrnici (ES) 
č. XX/XX;

a) „dřevem a dřevařskými výrobky“ dřevo 
a dřevařské výrobky uvedené v příloze; 

Or. nl

Odůvodnění

Vyloučení výrobků, které nemusí splňovat podmínky zákonnosti či udržitelnosti, je nesprávné 
a podkopává cíl této směrnice. 

Pozměňovací návrh 98
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „dřevem a dřevařskými výrobky“ dřevo 
a dřevařské výrobky uvedené v příloze, 
s výjimkou dřeva a dřevařských výrobků 
podléhajících závazným kritériím 
udržitelnosti stanoveným ve směrnici (ES) 
č. XX/XX;

a) „dřevem a dřevařskými výrobky“ dřevo 
a dřevařské výrobky uvedené v příloze; 
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Or. fr

Odůvodnění

Toto nařízení se musí vztahovat na veškeré dřevo a veškeré dřevařské výrobky bez ohledu na 
jejich konečné použití.

Pozměňovací návrh 99
Samuli Pohjamo

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dřevem a dřevařskými výrobky“ dřevo a 
dřevařské výrobky uvedené v příloze, 
s výjimkou dřeva a dřevařských výrobků 
podléhajících závazným kritériím 
udržitelnosti stanoveným ve směrnici (ES) 
č. XX/XX;

a) dřevem a dřevařskými výrobky“ dřevo a 
dřevařské výrobky uvedené v příloze; 

Or. en

Odůvodnění

Neměly by existovat výjimky z výrobků upravených jinými nařízeními, neboť tak by vznikly 
mezery a u hospodářských subjektů i nejistota.

Pozměňovací návrh 100
Riitta Myller, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „dřevem a dřevařskými výrobky“ dřevo 
a dřevařské výrobky uvedené v příloze, 
s výjimkou dřeva a dřevařských výrobků 
podléhajících závazným kritériím 
udržitelnosti stanoveným ve směrnici (ES) 
č. XX/XX;

a) „dřevem a dřevařskými výrobky“ dřevo 
a dřevařské výrobky uvedené v příloze, bez 
výjimky;

Or. en
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Odůvodnění

Toto nařízení by mělo upravovat veškeré výrobky, které by mohly obsahovat nezákonně 
získané dřevo.

Pozměňovací návrh 101
Samuli Pohjamo

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „uváděním na trh“ jakékoli dodávání
dřeva a dřevařských výrobků poprvé na trh 
Společenství za účelem distribuce nebo 
použití v průběhu obchodní činnosti, ať již 
za úplatu nebo zdarma;

b) „nákup“ jakýkoliv první nákup dřeva a 
dřevařských výrobků za účelem prodeje, 
zpracování nebo využití na trhu
Společenství za účelem distribuce nebo 
použití v průběhu obchodní činnosti, ať již 
za úplatu nebo zdarma;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu vyšší účinnosti a nákladové efektivity nařízení se navrhuje uložit hospodářskému 
subjektu, který jako první nakupuje dřevo a dřevařské výrobky, povinnost postupovat 
s náležitou péčí. Změnou této definice by se snížil počet hospodářských subjektů, které by byly 
povinny zavést systém náležité péče, ze zhruba 16 milionů majitelů lesů na zhruba 50 000 
kupujících.

Pozměňovací návrh 102
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „uváděním na trh“ jakékoli dodávání 
dřeva a dřevařských výrobků poprvé na trh 
Společenství za účelem distribuce nebo 
použití v průběhu obchodní činnosti, ať již 
za úplatu nebo zdarma;

b) „uváděním na trh“ jakékoli dodávání 
dřeva a dřevařských výrobků poprvé na trh 
Společenství za účelem distribuce nebo 
použití v průběhu obchodní činnosti, ať již 
za úplatu nebo zdarma; další zpracování a 
distribuce dřeva nepředstavuje „uvádění 
na trh“;
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Or. en

Odůvodnění

Jakmile bylo dřevo uvedeno na trh a opatřeno dostatečnými zárukami, podle nichž bylo 
nebezpečí nezákonné těžby co nejvíce omezeno, není již nezbytné požadovat od dřevařského 
průmyslu další návazné záruky.

Pozměňovací návrh 103
Samuli Pohjamo

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „hospodářským subjektem“ každá 
fyzická nebo právnická osoba uvádějící 
dřevo nebo dřevařské výrobky na trh;

c) „hospodářským subjektem“ každá 
fyzická nebo právnická osoba nakupující
dřevo nebo dřevařské výrobky na trhu;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu vyšší účinnosti a nákladové efektivity nařízení se navrhuje uložit hospodářskému 
subjektu, který jako první nakupuje dřevo a dřevařské výrobky, povinnost postupovat 
s náležitou péčí. Změnou této definice by se snížil počet hospodářských subjektů, které by byly 
povinny zavést systém náležité péče, ze zhruba 16 milionů majitelů lesů na zhruba 50 000 
kupujících.

Pozměňovací návrh 104
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „zákonně vytěženým“ dřevo a dřevařské 
výrobky vytěžené v souladu s použitelnými 
právními předpisy v zemi původu 
vytěženého dřeva;

d„zákonně vytěženým“ dřevo a dřevařské 
výrobky vytěžené v souladu s použitelnými 
právními předpisy v zemi původu 
vytěženého dřeva, pokud tato země ve 
svých právních předpisech týkajících se 
těžby dřeva a obchodu se dřevem a 
dřevařskými výrobky upravuje také 
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zachování a obhospodařování lesů, chrání
původní obyvatelstvo a místní komunity 
závislé na lese a zaručuje jejich práva.

Or. nl

Odůvodnění

Nedostatečné právní předpisy týkající se těžby dřeva v zemi těžící dřevo nesmí vést k tomu, že 
se v EU dostane na trh dřevo a dřevařské produkty jako důsledek nezodpovědné těžby dřeva, 
anebo nesmí těmto zemím umožňovat, aby nekale konkurovaly zemím těžícím dřevo, které 
všechny normy pro blahobyt a životní prostředí splňují.

Pozměňovací návrh 105
Riitta Myller

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) „rizikem“ míra pravděpodobnosti 
vzniku události související se dřevem nebo 
dřevařskými výrobky dovezenými na 
území Společenství nebo z něj vyvezenými, 
která brání správnému použití tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Návrh ve stávajícím znění nedefinuje, co představuje riziko vyžadující posouzení rizik. Pokud 
nebude možné riziko jasně určit, bude provádění tohoto nařízení obtížné.

Pozměňovací návrh 106
Riitta Myller, Anders Wijkman

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) „vysoké riziko“ situace vyžadující 
povinnost věnovat zvláštní náležitou péči 
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vzhledem k následujícím vysoce rizikovým 
faktorům:
1) dřevařský výrobek;
2) zdroj dřeva: vysoké riziko se 
předpokládá v případech, kdy existují 
konzistentní a spolehlivé informace o 
závažných nedostatcích v lesní správě 
v dané zemi původu, které by umožnily 
vývoz nezákonného dřeva ze země;
3) složitost dodavatelského řetězce 
výrobku: vysoké riziko nezákonného 
obsahu se u výrobku předpokládá 
v případě, kdy je dodavatelský řetězec 
složitější.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by mělo rozlišovat mezi vysokým a nízkým rizikem, aby bylo zajištěno, že na 
hospodářské subjekty užívající dřevo, u nějž je nízká pravděpodobnost, že je získáno 
nezákonně, nebudou kladeny zbytečné nároky. Definice „vysokého rizika“ by měla umožnit 
hospodářským subjektům a úřadům identifikovat ty země nebo dodavatele, kteří představují 
zvláště vysoké riziko dodání nezákonně získaného dřeva.

Pozměňovací návrh 107
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „řízením rizika“ soubor opatření a 
postupů prováděných hospodářskými 
subjekty s cílem snížit na minimum riziko 
uvádění nezákonně vytěženého dřeva a 
výrobků z tohoto dřeva na trh;

e) „řízením rizika“ systematické 
označování rizika a provádění veškerých 
opatření nezbytných k omezení expozice 
vůči riziku. To zahrnuje činnosti jako je 
sběr dat a informací, analýza a hodnocení 
rizik, navrhování a přijímání opatření a 
pravidelné sledování a hodnocení procesu 
a jeho výsledků, a to na základě 
mezinárodních zdrojů či strategií, zdrojů 
či strategií Společenství nebo jednotlivých 
států.

Or. en
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Odůvodnění

Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, 
potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, stanoví jasnější 
rámec pro řízení rizika, a je tak dobrým vodítkem pro hospodářské subjekty ohledně opatření, 
která by mohly podniknout pro maximální snížení rizika uvedení nebo dodání nezákonně 
vytěženého dřeva do dodavatelského řetězce.

Pozměňovací návrh 108
Riitta Myller, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „řízením rizika“ soubor opatření a 
postupů prováděných hospodářskými 
subjekty s cílem snížit na minimum riziko 
uvádění nezákonně vytěženého dřeva a 
výrobků z tohoto dřeva na trh;

e) „řízením rizika“ systematické 
označování rizika a provádění veškerých 
opatření nezbytných k omezení expozice 
vůči riziku. To zahrnuje činnosti jako je 
sběr dat a informací, analýza a hodnocení 
rizik, navrhování a přijímání opatření a 
pravidelné sledování a hodnocení procesu 
a jeho výsledků, a to na základě 
mezinárodních zdrojů či strategií, zdrojů 
či strategií Společenství nebo jednotlivých 
států.

Or. en

Odůvodnění

Definice řízení rizika uvedené v tomto legislativním návrhu neuvádí nic o krocích, které by 
mohl přijmout hospodářský subjekt s cílem omezit na minimum riziko nezákonného dřeva 
v dodavatelském řetězci. Má-li však být pro hospodářské subjekty jasně definována jejich 
činnost a má-li být snížena administrativní zátěž pro hospodářské subjekty při tvorbě řízení 
rizik, jsou nezbytné jasné pokyny. Přesné znění definice řízení rizik v nařízení (ES) 
č. 1005/2008 o nezákonném rybolovu.
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Pozměňovací návrh 109
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „řízením rizika“ soubor opatření a 
postupů prováděných hospodářskými 
subjekty s cílem snížit na minimum riziko 
uvádění nezákonně vytěženého dřeva a 
výrobků z tohoto dřeva na trh; 

e) „řízením rizika“ soubor opatření a 
postupů prováděných hospodářskými 
subjekty s cílem vyloučit riziko uvádění 
nezákonně vytěženého dřeva a výrobků 
z tohoto dřeva na trh; 

Or. nl

Odůvodnění

Cílem této směrnice není pouze nezákonné a nezodpovědně vytěžené dřevo snížit na minimum, 
nýbrž vyloučit ho z evropského trhu. Pojem „snížit na minimum“ je pružný, příliš nejasný a 
může být různě vykládán.

Pozměňovací návrh 110
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „použitelnými právními předpisy“ právní 
předpisy země původu vytěženého dřeva
upravující zachování a obhospodařování 
lesa a těžbu dřeva a právní předpisy pro 
obchodování se dřevem a dřevařskými 
výrobky vztahující se k zachování lesa a 
jeho obhospodařování a k těžbě dřeva;

f) „použitelnými právními předpisy“ 
vnitrostátní, regionální nebo mezinárodní
právní předpisy upravující zachování a 
obhospodařování lesa a těžbu dřeva a 
týkající se zachování biologické 
rozmanitosti, udržitelného 
obhospodařování lesů, práv na využívání 
zdrojů a minimalizace nepříznivých 
dopadů na životní prostředí na minimum; 
V této souvislosti jsou platné také právní 
úpravy pro obchod, vlastnická práva, 
ochranu a práva původních obyvatel či 
místních komunit závislých na lese, 
právní předpisy týkající se práce a 
dobrých životních podmínek, daní, 
dovozních a vývozních cel, licenčních 
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poplatků a poplatků souvisejících s těžbou 
dopravou a uvedením na trh;

Or. nl

Odůvodnění

Platné nemají být jen požadavky kladené zemí těžící dřevo, nýbrž i požadavky dovážejících 
zemí. Kromě ochrany pralesa, zalesněných ploch, biologické rozmanitosti, ekosystému, 
životního prostředí, rovnocenného obchodu a zmírnění změn klimatu se EU v různých 
směrnicích zavázala také k ochraně lidských práv, kulturního dědictví, udržitelného 
regionálního rozvoje, udržitelného rozvoje venkova a k boji proti chudobě. Toto musí být také 
důsledně prováděno v jejích předpisech a musí z nich vyplývat.

Pozměňovací návrh 111
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „použitelnými právními předpisy“ právní 
předpisy země původu vytěženého dřeva 
upravující zachování a obhospodařování 
lesa a těžbu dřeva a právní předpisy pro 
obchodování se dřevem a dřevařskými 
výrobky vztahující se k zachování lesa a 
jeho obhospodařování a k těžbě dřeva;

f) „použitelnými právními předpisy“ právní 
předpisy země původu vytěženého dřeva 
upravující ochranu a obhospodařování lesa 
a těžbu dřeva a právní předpisy pro 
obchodování se dřevem a dřevařskými 
výrobky vztahující se k ochraně lesa a jeho 
obhospodařování a k těžbě dřeva;

Or. fr

Odůvodnění

Důraz by měl být kladen na ochranu a správu lesů spíše než na jejich zachování, které 
nepřiměřeně zdůrazňuje funkci lesa jako zdroje biologické rozmanitosti. Výraz „ochrana“ 
lépe odpovídá závazkům, které přijala Evropská komise v rámci ministerských konferencí 
o ochraně lesů v Evropě.
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Pozměňovací návrh 112
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „kontrolní organizací“ právnická osoba 
nebo členské sdružení nebo svaz s právní 
způsobilostí sledovat a zajišťovat 
uplatňování systémů náležité péče ze 
strany hospodářských subjektů, které mají 
osvědčení o používání těchto systémů.

h) „kontrolní organizací“ právnická osoba 
nebo členské sdružení nebo svaz s právní 
způsobilostí sledovat a zajišťovat 
uplatňování systémů náležité péče ze 
strany hospodářských subjektů, které mají 
osvědčení o používání těchto systémů.
Kontrolní organizace musí být dostatečně 
odborně vybavena a musí být nezávislá.
Řízení kontrolní organizace a její činnosti 
musí být kontrolovatelné. 

Or. nl

Odůvodnění

Transparentnost.

Pozměňovací návrh 113
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „kontrolní organizací“ právnická osoba 
nebo členské sdružení nebo svaz s právní 
způsobilostí sledovat a zajišťovat 
uplatňování systémů náležité péče ze 
strany hospodářských subjektů, které mají 
osvědčení o používání těchto systémů.

h) „kontrolní organizací“ právnická osoba 
nebo členské sdružení, které má příslušné 
odborné znalosti, prokázalo právní a 
finanční nezávislost na hospodářských 
subjektech, které certifikuje a má právní 
způsobilost sledovat a zajišťovat 
uplatňování systémů náležité péče ze 
strany hospodářských subjektů, které mají 
osvědčení o používání těchto systémů.

Or. en
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Odůvodnění

Má-li být systém náležité péče prováděn účinně, musí být kontrolní organizace důvěryhodné a 
nezávislé.

Pozměňovací návrh 114
Samuli Pohjamo

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „kontrolní organizací“ právnická osoba 
nebo členské sdružení nebo svaz s právní 
způsobilostí sledovat a zajišťovat 
uplatňování systémů náležité péče ze 
strany hospodářských subjektů, které mají 
osvědčení o používání těchto systémů.

h) „kontrolní organizací“ právnická osoba 
nebo členské sdružení nebo svaz s právní 
způsobilostí a příslušnými odbornými 
znalostmi sledovat a zajišťovat uplatňování 
systémů náležité péče ze strany 
hospodářských subjektů, které mají 
osvědčení o používání těchto systémů.

Or. en

Odůvodnění

Kontrolní organizace musí prokázat, že má dostatečnou úroveň odborných znalostí.

Pozměňovací návrh 115
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „kontrolní organizací“ právnická osoba 
nebo členské sdružení nebo svaz s právní 
způsobilostí sledovat a zajišťovat
uplatňování systémů náležité péče ze 
strany hospodářských subjektů, které mají 
osvědčení o používání těchto systémů.

h) „kontrolní organizací“ právnická osoba 
nebo členské sdružení nebo svaz s právní 
způsobilostí a odbornými znalostmi, pokud 
jde o sledování a zajišťování uplatňování 
systémů náležité péče ze strany 
hospodářských subjektů, které mají 
osvědčení o používání těchto systémů.

Or. fr
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Odůvodnění

Organizace hospodářských subjektů mají určité zkušenosti a odborné znalosti. Měly by být 
oprávněny k tomu, aby svým členům poskytovaly systémy náležité péče.

Pozměňovací návrh 116
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. i a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) „trvale udržitelným obhospodařováním 
lesů“
nakládání s lesy a lesními plochami a 
jejich využívání takovým způsobem a 
v takovém rozsahu, aby zůstala zachována 
jejich biologická rozmanitost, 
produktivita, schopnost regenerace, 
vitalita a schopnost plnit v současnosti i 
v budoucnosti důležité ekologické, 
hospodářské a sociální funkce na místní, 
vnitrostátní i celosvětové úrovni, aniž by 
tím byly poškozeny jiné ekosystémy.

Or. de

Odůvodnění

Definice podle usnesení H1 ministerské konference o ochraně lesů v Evropě. Tato definice je 
obecně uznávaná a shodne se na ní většina stran.

Pozměňovací návrh 117
Anders Wijkman, Péter Olajos

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
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Stanovení požadavků na udržitelnost 
Evropský parlament a Rada anebo Rada, 
podle situace, přijmou Standard 
společenství pro veškeré dřevo a dřevařské 
výrobky získané z přírodních lesů, jehož 
cílem bude dosáhnout nejvyšších 
požadavků na udržitelnost.
Tato opatření budou přijata na základě 
návrhu předloženého Komisí do 3 let od 
data vstupu tohoto nařízení v platnost 
v souladu s postupy stanovenými ve 
Smlouvě.

Or. en

Odůvodnění

Z dlouhodobějšího pohledu by měly právní předpisy zajišťovat nejen zákonnost, ale i 
udržitelnost dřeva a dřevařských výrobků uváděných a dodávaných na trh EU. Zákonnost by 
měla být považována pouze za první krok správným směrem. Tomu musí politika EU v oblasti 
lesnictví v konečném důsledku odpovídat a proaktivně podporovat obecné cíle udržitelného 
rozvoje.

Pozměňovací návrh 118
Caroline Lucas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hospodářské subjekty vykonávají 
náležitou péči, aby snížily na minimum 
riziko uvádění nezákonně vytěženého 
dřeva a dřevařských výrobků na trh. Za 
tímto účelem použijí postupy a opatření, 
dále jen „systém náležité péče“.

1. Hospodářské subjekty zajistí, že na trh 
budou uvádět nebo dodávat pouze 
zákonně vytěžené dřevo a dřevařské 
výrobky. 

Or. en

Odůvodnění

Clarification – replaces amendment 20 in original Report, which the Rapporteur withdraws 
to avoid possible misinterpretation that the requirement to exercise due diligence (as opposed 
to implement a due diligence system) applies only to operators place timber and timber 
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products on the market. All operators must exercise general diligence (if not put in place a 
system) in order to fulfil the general obligations of Article 1 (first subpart.) - namely to ensure 
that only legally harvested timber and timber products are made available on the market. 
Article 3(1) is superfluous since Article 3(2) (as amended) clearly sets out the requirements of 
operators who place timber and timber products on the market, and Article 3(2a)(new) sets 
out those of operators who make timber and timber products available.

Pozměňovací návrh 119
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hospodářské subjekty vykonávají 
náležitou péči, aby snížily na minimum 
riziko uvádění nezákonně vytěženého 
dřeva a dřevařských výrobků na trh. Za 
tímto účelem použijí postupy a opatření, 
dále jen „systém náležité péče“..

1. Hospodářské subjekty vykonávají 
náležitou péči, aby bylo možné zaručit, že 
na trh nebude uváděno nezákonně 
vytěžené dřevo a dřevařské výrobky. Za 
tímto účelem použijí postupy a opatření, 
dále jen „systém náležité péče“..

Or. nl

Odůvodnění

Cílem této směrnice není pouze nezákonné a nezodpovědně vytěžené dřevo snížit na minimum, 
nýbrž vyloučit ho z evropského trhu. Pojem „snížit na minimum“ je příliš pružný, příliš 
nejasný a může být různě vykládán. Hospodářské subjekty musí být schopné zaručit a 
prokázat, že jejich vlastní výrobky vznikly zákonně a zodpovědně.

Pozměňovací návrh 120
Samuli Pohjamo

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hospodářské subjekty vykonávají 
náležitou péči, aby snížily na minimum 
riziko uvádění nezákonně vytěženého 
dřeva a dřevařských výrobků na trh. Za 
tímto účelem použijí postupy a opatření, 
dále jen „systém náležité péče“

1. Hospodářské subjekty vykonávají 
náležitou péči, aby snížily na minimum 
riziko nákup nezákonně vytěženého dřeva 
a dřevařských výrobků na trhu. Za tímto 
účelem použijí postupy a opatření, dále jen 
„systém náležité péče“
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Or. en

Odůvodnění

V zájmu vyšší účinnosti a nákladové efektivity nařízení se navrhuje uložit hospodářskému 
subjektu, který jako první nakupuje dřevo a dřevařské výrobky, povinnost postupovat 
s náležitou péčí. Změnou této definice by se snížil počet hospodářských subjektů, které by byly 
povinny zavést systém náležité péče, ze zhruba 16 milionů majitelů lesů na zhruba 50 000 
kupujících. Kupující pravidelně působí na trhu a většina z nich již má zavedené systémy, 
v jejichž rámci by mohly provádět náležitou péči.

Pozměňovací návrh 121
Riitta Myller

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hospodářské subjekty zavedou systém 
náležité péče obsahující prvky stanovené 
v čl. 4 odst. 1 nebo použijí systém náležité 
péče uznané kontrolní organizace uvedené 
v čl. 5 odst. 1.

2. Hospodářské subjekty, které uvádějí 
dřevo a dřevařské výrobky na trh, zavedou 
systém náležité péče obsahující prvky 
stanovené v čl. 4 odst. 1 nebo použijí 
systém náležité péče uznané kontrolní 
organizace uvedené v čl. 5 odst. 1.
Stávající dohled v rámci vnitrostátních 
právních předpisů a veškeré dobrovolné 
správní mechanismy zavedené podniky 
dovážejícímu dřevo lze využít jako základ 
systému náležité péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Caroline Lucas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Hospodářské subjekty, které dodávají 
dřevo a dřevařské výrobky na trh, 
prostřednictvím prodejního řetězce, budou 
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schopny:
i) poskytovat informace o názvu druhů, 
zemi těžby a tam, kde je to možné, i o lesu 
původu;
ii) identifikovat hospodářský subjekt, který 
jim dodal dřevo a dřevařské výrobky, a 
hospodářský subjekt, jemuž bylo dřevo a 
dřevařské výrobky dodány;

Or. en

Odůvodnění

Nahrazuje pozměňovací návrh 22 z původní zprávy s cílem snížit administrativní zátěž pro 
hospodářské subjekty, které dodávají dřevo a dřevařské výrobky na trh. 

Pozměňovací návrh 123
Riitta Myller

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Hospodářské subjekty, které dodávají 
dřevo a dřevařské výrobky na trh, 
prostřednictvím prodejního řetězce:
a) budou schopny identifikovat 
hospodářský subjekt, který jim dodal 
dřevo a dřevařské výrobky, a hospodářský 
subjekt, jemuž bylo dřevo a dřevařské 
výrobky dodány;
b) na vyžádání poskytovat informace 
hospodářskému subjektu, jemuž se dřevo 
nebo dřevařské výrobky dodávají, 
s uvedením země/zemí těžby, lesa těžby a 
druhů dřeva obsažených ve dřevě a 
dřevařských výrobcích;

Or. en

Odůvodnění

Takto by vznikl fungující systém možnosti zpětného vysledování v rámci dodavatelského 
řetězce, který by firmám pomohl zajišťovat zákonnost. 
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Pozměňovací návrh 124
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Hospodářské subjekty, které dodávají 
dřevo a dřevařské výrobky na trh, 
prostřednictvím prodejního řetězce: 
i) opatří dřevo a dřevařské výrobky 
štítkem s vyznačením druhu dřeva, země 
původu a lesem původu a v případech, kdy 
je to možné, i potvrzením původu; 
ii) budou schopny identifikovat 
hospodářský subjekt, který jim dodal 
dřevo a dřevařské výrobky, a hospodářský 
subjekt, jemuž bylo dřevo a dřevařské 
výrobky dodány;

Or. en

Odůvodnění

Všechny hospodářské subjekty v prodejním řetězci by měly být vázány prvořadým zákazem 
zaměřeným na dodávání dřeva a dřevařských výrobků z nezákonných zdrojů na trh, a musí 
tomuto účelu věnovat náležitou péči. Aby se napomohlo možnosti zpětného vysledování, 
všechny hospodářské subjekty musí poskytnout základní informace o výrobcích, jejich zdroji 
a komu je dodávají.

Pozměňovací návrh 125
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Hospodářské subjekty, které dodávají 
dřevo a dřevařské výrobky na trh, 
prostřednictvím prodejního řetězce, budou 
schopny:
i) identifikovat hospodářský subjekt, který 
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jim dodal dřevo a dřevařské výrobky, a 
hospodářský subjekt, jemuž bylo dřevo a 
dřevařské výrobky dodány;
ii) poskytnout informace o zemi a oblasti 
původu dřeva a dřevařských výrobků;
iii) v případě potřeby zkontrolovat, zda 
hospodářský subjekt, který uvedl dřevo a 
dřevařské výrobky na trhu jako první, 
splnil povinnosti vyplývající z tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby hospodářské subjekty, které dodávají dřevo a dřevařské výrobky na trh, 
pokračovaly v řetězci podávání informací a aby v případě potřeby byly schopné zkontrolovat, 
že tyto informace poskytnuté hospodářským subjektem, který dřevo uvedl na trhu jako první, 
byly získány správně a v souladu s náležitou péčí.

Pozměňovací návrh 126
Riitta Myller

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. –a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) zajistí, aby bylo na trh uvedeno pouze 
zákonně vytěžené dřevo a dřevařské 
výrobky pomocí systému možnosti 
zpětného vysledování;

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zajištění zákonnosti by měl být v celém dodavatelském řetězci zaveden jednoduchý 
systém možnosti zpětného vysledování.

Pozměňovací návrh 127



PE418.388 56/105 AM\764461CS.doc

CS

Samuli Pohjamo

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – úvodní část a bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje přístup k následujícím 
informacím o dřevě a dřevařských 
výrobcích uvedených hospodářským 
subjektem na trh:

a) poskytuje přístup k následujícím 
informacím o dřevě a dřevařských 
výrobcích nakupovaných hospodářským 
subjektem na trhu:

i) popis; i) popis; název druhu

Or. en

Odůvodnění

1a) Nařízení by bylo účinnější, kdyby povinnost náležité péče byla uložena kupujícímu.
1ai) Za účelem zvýšení informovanosti by měla být uvedena informace o názvech druhů 
obsažených ve výrobcích.
2) Kritéria hodnocení rizika nezákonnosti již byla vytvořena a proto by se na ně mělo v tomto 
nařízení odkazovat.
3) Nařízení musí definovat ty stávající systémy, které by se považovaly za odpovídající 
požadavku náležité péče. Všechny systémy uvedené v tomto nařízení by byly zárukou 
zákonnosti, a nebylo by tedy třeba dále vytvářet nové systémy náležité péče.

Pozměňovací návrh 128
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) objem a/nebo váha; vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Pokud by byly v plánovaném systému náležité péče vyžadovány informace týkající se „objemu 
a/nebo váhy“, mohlo by to znesnadnit programy pro certifikaci obhospodařování lesa. Do 
těchto programů jsou již začleněny řetězové kontrolní postupy, které umožňují zjistit objem 
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nebo váhu týkající se pozemků, o jejichž certifikaci požádali příslušní vlastníci.

Pozměňovací návrh 129
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bodiii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) objem a/nebo váha; vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Informace týkající se objemu a/nebo váhy dřeva zapříčiní nadměrnou byrokracii na úkor 
stávajících programů pro certifikaci obhospodařování lesa. Tyto systémy certifikace totiž 
umožňují zajistit snadné získání informací o lesních pozemcích, mezi nimiž jsou i údaje 
týkající se objemu a váhy.

Pozměňovací návrh 130
Riitta Myller

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) obsahuje postup pro řízení rizika a b) obsahuje postup pro řízení rizika 
v souladu s článkem 5a;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvádění na trh a dodávání dřeva a 
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dřevařských výrobků z oblastí konfliktů by 
podle tohoto nařízení měly hospodářské 
subjekty považovat jako vysoce rizikové. 

Or. en

Odůvodnění

U dřeva a dřevařských výrobků z oblastí zasažených konflikty je větší riziko, že jsou vytěženy 
nezákonně.

Pozměňovací návrh 132
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Uvádění a dodávání dřeva a 
dřevařských výrobků na trh v rozporu 
s právy držby půdy a právy uživatelů 
zdrojů se zakazuje. V případech, kdy bylo 
zahájeno právní řízení, pozastaví 
hospodářské subjekty získávání dřeva a 
dřevařských výrobků z daných oblastí. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je chránit původní obyvatele v zemích, kde zjevně došlo 
k porušování držby půdy nebo práv uživatelů lesa.

Pozměňovací návrh 133
Samuli Pohjamo

Návrh nařízení
Článek 4 – odst. 2 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme opatření k provedení 
tohoto článku. Komise především stanoví 

2. Kritéria, která hospodářský subjekt 
použije pro posouzení, zda existuje riziko 
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kritéria pro posouzení, zda existuje riziko 
uvádění nezákonně vytěženého dřeva a 
výrobků z tohoto dřeva na trh.

uvádění nezákonně vytěženého dřeva a 
výrobků z tohoto dřeva na trh, se stanoví 
v příloze XX.

Or. en

Odůvodnění

1a) Nařízení by bylo účinnější, kdyby povinnost náležité péče byla uložena kupujícímu.
1ai) Za účelem zvýšení informovanosti by měla být uvedena informace o názvech druhů 
obsažených ve výrobcích.
2) Kritéria hodnocení rizika nezákonnosti již byla vytvořena a proto by se na ně mělo v tomto 
nařízení odkazovat.
3) Nařízení musí definovat ty stávající systémy, které by se považovaly za odpovídající 
požadavku náležité péče. Všechny systémy uvedené v tomto nařízení by byly zárukou 
zákonnosti a nebylo by tedy třeba dále vytvářet nové systémy náležité péče.

Pozměňovací návrh 134
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme opatření k provedení 
tohoto článku. Komise především stanoví 
kritéria pro posouzení, zda existuje riziko 
uvádění nezákonně vytěženého dřeva a 
výrobků z tohoto dřeva na trh.

2. Kritéria, která hospodářský subjekt 
použije pro posouzení, zda existuje riziko 
uvádění nezákonně vytěženého dřeva a 
výrobků z tohoto dřeva na trh, se stanoví 
v příloze XX.

Or. en

Odůvodnění

xxx
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Pozměňovací návrh 135
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme opatření k provedení 
tohoto článku. Komise především stanoví 
kritéria pro posouzení, zda existuje riziko 
uvádění nezákonně vytěženého dřeva a 
výrobků z tohoto dřeva na trh. 

2. Kritéria, na jejichž základě hospodářský 
subjekt posuzuje, zda existuje riziko 
uvádění nezákonně vytěženého dřeva 
a výrobků z tohoto dřeva na trh, jsou 
uvedena v příloze XX.

Uvedená opatření, jejichž účelem je 
změnit jiné než podstatné prvky tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 11 odst. 2.

Or. fr

Odůvodnění

V odvětví lesnictví byly již zavedeny a uplatněny mechanismy/kritéria umožňující analyzovat 
rizika. V tomto kontextu by tedy měly být použity.

Pozměňovací návrh 136
Lena Ek

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme opatření k provedení tohoto 
článku. Komise především stanoví kritéria 
pro posouzení, zda existuje riziko uvádění 
nezákonně vytěženého dřeva a výrobků 
z tohoto dřeva na trh.

Komise přijme opatření k provedení tohoto 
článku. Komise především stanoví kritéria 
pro posouzení, zda existuje riziko uvádění 
nezákonně vytěženého dřeva a výrobků 
z tohoto dřeva na trh. Komise při tom bude 
věnovat zvláštní pozornost zvláštnímu 
postavení a kapacitě malých a středních 
podniků, a nakolik to bude možné, 
nabídne těmto podnikům přizpůsobené a 
zjednodušené alternativy systému hlášení 
a kontroly, aby tyto podniky neriskovaly 
přílišné zatížení. 
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Or. sv

Odůvodnění

Omezené zdroje a možnosti malých a středních podniků vstoupit do rozsáhlých a nezřídka 
všeobecných systémů dozoru se musí zohlednit, až Komise vypracuje a přijme opatření pro 
realizaci systému náležité péče. Nakolik to bude možné bez ohrožení cíle a účelu nařízení, 
bude proto Komise brát zvláštní ohled na specifické postavení těchto podniků, a v souladu 
s tím také nabídne zjednodušené, ale rovnocenné alternativy.

Pozměňovací návrh 137
Caroline Lucas

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme opatření k provedení 
tohoto článku. Komise především stanoví 
kritéria pro posouzení, zda existuje riziko 
uvádění nezákonně vytěženého dřeva a 
výrobků z tohoto dřeva na trh. 

2. Komise přijme opatření k provedení 
tohoto článku. Komise především stanoví 
kritéria pro posouzení, zda existuje riziko 
uvádění nezákonně vytěženého dřeva a 
výrobků z tohoto dřeva na trh, a dá 
k dispozici seznam vysoce rizikových 
zdrojů dřeva a dřevařských výrobků.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise také stanoví kritéria pro 
posouzení, zda existuje riziko uvádění na 
trh dřeva a výrobků z tohoto dřeva, při 
jehož těžbě se nedbalo nebo nedostatečně 
dbalo na ochranu životního prostředí, 
zachování biologické rozmanitosti a 
ekosystému, ochranu životního prostoru 
místních komunit, ochranu komunit 
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závislých na lese, a na ochranu a práva 
původních obyvatel.

Or. nl

Odůvodnění

Kromě ochrany pralesa, zalesněných ploch, biologické rozmanitosti, ekosystému, životního 
prostředí, rovnocenného obchodu a zmírnění změn klimatu se EU v různých směrnicích 
zavázala také k ochraně lidských práv, kulturního dědictví, udržitelného regionálního rozvoje, 
udržitelného rozvoje venkova a k boji proti chudobě. Toto musí být také důsledně prováděno 
v jejích předpisech a musí z nich vyplývat.

Pozměňovací návrh 139
Riitta Myller, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před přijetím dalších prováděcích 
opatření budou konzultovány příslušné 
zúčastněné strany. 

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec byl přidán s cílem zajistit, aby byly v procesu rozhodování byly konzultovány 
zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh 140
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jednotlivým členským státům nesmí 
být bráněno v tom, aby při povolení 
uvádění dřeva a dřevařských výrobků na 
trh kladly na těžbu a původ dřeva vyšší 
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požadavky, než jaké jsou stanoveny v 
tomto nařízení, na udržitelnost, ochranu 
životního prostředí, zachování biologické 
rozmanitosti a ekosystému, ochranu 
životního prostoru místních komunit, 
ochranu komunit závislých na lese, a na 
ochranu a práva původních obyvatel.

Or. nl

Odůvodnění

Kromě ochrany pralesa, zalesněných ploch, biologické rozmanitosti, ekosystému, životního 
prostředí, rovnocenného obchodu a zmírnění změn klimatu se EU v různých směrnicích 
zavázala také k ochraně lidských práv, kulturního dědictví, udržitelného regionálního rozvoje, 
udržitelného rozvoje venkova a k boji proti chudobě. Toto musí být také důsledně prováděno 
v jejích předpisech a musí z nich vyplývat.

Pozměňovací návrh 141
Samuli Pohjamo

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Má se za to, že níže uvedené systémy 
v praxi splňují požadavky stanovené 
v čl. 4 odst. 1:
– povolení ke kácení nebo podobné 
systémy udělované úřady;
– schválené plány lesní správy;
– certifikáty vydané uznávanými 
certifikačními systémy;
– právní licence stanovené v rámci 
dohody o dobrovolném partnerství 
upravené nařízením (ES) č. 2173/2005;
– osvědčení vydaná podle norem 
environmentálního řízení (ISO, EMAS a 
rovnocenné);
– povolení CITES;
– ověřené nebo certifikované systémy 
možnosti zpětného vysledování.
Pokud dřevo či dřevařské výrobky 
pocházejí z vysoce rizikových oblastí 
stanovených v čl. 4 odst. 2, systém 
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uvedený v tomto odstavci nepostačuje a je 
nutné vynaložit náležitou péči, jak je 
stanovena v čl. 4 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

1a) Nařízení by bylo účinnější, kdyby povinnost náležité péče byla uložena kupujícímu.
1ai) Za účelem zvýšení informovanosti by měla být uvedena informace o názvech druhů 
obsažených ve výrobcích.
2) Kritéria hodnocení rizika nezákonnosti již byla vytvořena a proto by se na ně mělo v tomto 
nařízení odkazovat.
3) Nařízení musí definovat ty stávající systémy, které by se považovaly za odpovídající 
požadavku náležité péče. Všechny systémy uvedené v tomto nařízení by byly zárukou 
zákonnosti a nebylo by tedy třeba dále vytvářet nové systémy náležité péče.

Pozměňovací návrh 142
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Má se za to, že následující zavedené 
systémy splňují podmínky náležité péče 
stanovené v odstavci 1 a nevyžadují tedy 
další náležitou péči:
– a) osvědčení vydávaná prostřednictvím 
uznávaných programů pro lesnickou 
certifikaci;
– b) licence FLEGT vydávané v rámci 
dobrovolných partnerských dohod 
stanovených nařízením Rady (ES) 
č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 
o zavedení režimu licencí FLEGT pro 
dovoz dřeva do Evropského společenství1;
– c) povolení k těžbě dřeva nebo 
rovnocenné systémy zavedené příslušnými 
vnitrostátními nebo regionálními orgány;
– d ) plány obhospodařování lesů, vydané 
příslušnými vnitrostátními nebo 
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regionálními orgány;
– e) osvědčení vydaná podle norem 
environmentálního řízení (ISO, EMAS 
a rovnocenná);
– f) povolení CITES;
– g) ověřené nebo certifikované systémy 
sledovatelnosti;
V případě, že dřevo nebo dřevařské 
výrobky pochází z oblastí s vysokým 
rizikem stanovených v odstavci 2, systémy 
uvedené v tomto odstavci nejsou 
dostatečné a musí být v plném rozsahu 
uplatněna náležitá péče stanovená 
v odstavci 1.
1 Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 1.

Or. fr

Odůvodnění

V odvětví lesnictví již byla zavedena široká škála opatření, která značně přispěla ke snížení 
dovozu nezákonně vytěženého dřeva a obchodu s tímto dřevem. Tyto systémy by měly být 
uznány a považovány za rovnocenné náležité péči jako takové.

Pozměňovací návrh 143
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Označování

Členské státy zajistí, aby do dvou let od 
nabytí účinnosti tohoto nařízení bylo 
veškeré dřevo a dřevařské výrobky 
uváděné a dodávané na trh označovány 
v souladu s ustanoveními článku 3.

Or. en
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Odůvodnění

Hospodářské subjekty, které se nacházejí v nižších stupních dodavatelského řetězce a 
veřejnost by měly mít právo vědět, zda byl výrobek vytěžen zákonným způsobem, či nikoliv. 

Pozměňovací návrh 144
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Návrh nařízení
Článek 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4b
Stanovení požadavků na udržitelnost

Do jednoho roku od vstupu tohoto 
nařízení v platnost Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh o normě Společenství 
pro veškeré dřevo a dřevařské výrobky 
získané z přirozených lesů, jehož cílem 
bude dosáhnout nejvyšších požadavků na 
udržitelnost.

Or. en

Odůvodnění

The EU FLEGT Action Plan states that it is the aim of the EU to: “support international 
efforts to tackle the global problem of illegal logging and associated trade and contribute to 
the wider objective of sustainable forest management”. Moroever: “Illegal logging thus 
undermines many essential elements of the EC’s development objectives: public sector 
financing for development targeted at the poor, peace, security, good governance, the fight 
against corruption, and sustainable environmental management.”.  Therefore legislation 
should ensure that trade in illegal timber and timber products on the EU market is halted and 
that the broader perspective of sustainable development is supported by this legislation.
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Pozměňovací návrh 145
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány uznají kontrolní 
organizaci, která o uznání požádala, pokud 
kontrolní organizace splní tyto požadavky:

1. Komise na základě postupu 
stanoveného v odstavci 3b uzná kontrolní 
organizaci, která o uznání požádala, pokud 
kontrolní organizace splní tyto požadavky:

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zachovat rozdíl mezi pravomocemi (soukromých) kontrolních organizací a 
příslušnými orgány, které mají odpovědnost nejen za kontrolu kontrolních organizací, ale i 
systému náležité péče.

Pozměňovací návrh 146
Caroline Lucas

Návrh nařízení
Článek 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány uznají kontrolní 
organizaci, která o uznání požádala, 
pokud kontrolní organizace splní tyto 
požadavky:

1. Komise v souladu s regulativním 
postupem uvedeným v čl. 11 odst. 2a uzná 
jako kontrolní organizaci soukromý nebo 
veřejný subjekt, který zavedl systém 
náležité péče obsahující prvky stanovené 
v čl. 4 odst. 1.
1a. Veřejný subjekt, který žádá o uznání 
podle odstavce 1 splní tyto požadavky: 

a) má právní subjektivitu; a) má právní subjektivitu;

aa) řídí se veřejným právem;
b) zavedla systém náležité péče obsahující 
prvky stanovené v čl. 4 odst. 1;

b) byl vytvořen pro provádění zvláštních 
funkcí týkajících se oblasti lesnictví, avšak 
nikoliv za účelem správy nebo 
prosazování vnitrostátních požadavků 
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týkajících se lesnických činností;
ba) je z největší části financován státem, 
regionálními nebo místními orgány, nebo 
jinými veřejnoprávními orgány;

c) hospodářským subjektům, kterým 
uděluje osvědčení, ukládá povinnost 
používat její systémy náležité péče;

c) hospodářským subjektům, kterým 
uděluje osvědčení, ukládá povinnost 
používat její systémy náležité péče;

d) zavedla kontrolní mechanismy 
k zajištění toho, že hospodářské subjekty, 
jimž udělila osvědčení jakožto uživatelům 
jejího systému náležité péče, že tento 
systém náležité péče používají;

d) zavedla kontrolní mechanismy 
k zajištění toho, že hospodářské subjekty, 
jimž udělila osvědčení jakožto uživatelům 
jejího systému náležité péče, že tento 
systém náležité péče používají;

e) přijímá příslušná disciplinární opatření 
vůči každému hospodářskému subjektu, 
který získal osvědčení, avšak neplní systém 
náležité péče kontrolní organizace.

e) přijímá příslušná disciplinární opatření 
vůči každému hospodářskému subjektu, 
který získal osvědčení, avšak neplní systém 
náležité péče; disciplinární opatření 
mohou zahrnovat podávání zpráv o dané 
věci příslušnému vnitrostátnímu orgánu;
ea) není ve střetu zájmů s příslušnými 
orgány.

Or. en

Odůvodnění

Společně s novým pozměňovacím návrhem X (který zavádí čl. 5 odst. 1b (nový)) nahrazuje 
pozměňovací návrh 28 návrhu zprávy – aby bylo ujasněno, že veřejné subjekty mohou být 
uznány jako kontrolní organizace, a aby se pro veřejné a soukromé subjekty stanovila vhodná 
kritéria způsobilosti.

Pozměňovací návrh 147
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány uznají kontrolní 
organizaci, která o uznání požádala, pokud 
kontrolní organizace splní tyto požadavky:

1. Komise v souladu s regulativním 
postupem uvedeným v čl. 11 odst. 2a uzná
kontrolní organizaci, která o uznání 
požádala, pokud kontrolní organizace splní 
tyto požadavky:
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Or. en

Odůvodnění

Akreditace kontrolních systémů na úrovni EU nemá vytvářet rozdílné normy a narušovat trh. 
Aby byly kontrolní systémy důvěryhodné, je třeba stanovit jasná kritéria pro akreditaci a 
minimální požadavky na činnost těchto organizací.

Pozměňovací návrh 148
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) má příslušné odborné znalosti;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zachovat rozdíl mezi pravomocemi (soukromých) kontrolních organizací a 
příslušnými orgány, které mají odpovědnost nejen za kontrolu kontrolních organizací, ale i 
systému náležité péče.

Pozměňovací návrh 149
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) má příslušné odborné znalosti;

Or. en

Odůvodnění

Akreditace kontrolních systémů na úrovni EU nemá vytvářet rozdílné normy a narušovat trh. 
Aby byly kontrolní systémy důvěryhodné, je třeba stanovit jasná kritéria pro akreditaci a 
minimální požadavky na činnost těchto organizací.
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Pozměňovací návrh 150
Samuli Pohjamo

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) má příslušné odborné znalosti;

Or. en

Odůvodnění

Kontrolní organizace musí prokázat, že má příslušné odborné znalosti pro kontrolu systému 
náležité péče.

Pozměňovací návrh 151
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) má příslušné odborné znalosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) je finančně nezávislá na 
hospodářských subjektech, kterým uděluje 
osvědčení;

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité zachovat rozdíl mezi pravomocemi (soukromých) kontrolních organizací a 
příslušnými orgány, které mají odpovědnost nejen za kontrolu kontrolních organizací, ale i 
systému náležité péče.

Pozměňovací návrh 153
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) je právně a finančně nezávislá na 
hospodářských subjektech, kterým uděluje 
osvědčení;

Or. en

Odůvodnění

Akreditace kontrolních systémů na úrovni EU nemá vytvářet rozdílné normy a narušovat trh. 
Aby byly kontrolní systémy důvěryhodné, je třeba stanovit jasná kritéria pro akreditaci a 
minimální požadavky na činnost těchto organizací.

Pozměňovací návrh 154
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) přijímá příslušná disciplinární opatření 
vůči každému hospodářskému subjektu, 
který získal osvědčení, avšak neplní systém 
náležité péče kontrolní organizace.

e) přijímá příslušná disciplinární opatření 
vůči každému hospodářskému subjektu, 
který získal osvědčení, avšak neplní systém 
náležité péče kontrolní organizace. Tato 
opatření jako hlavní sankce zahrnují 
podávání zpráv o dané věci příslušným 
vnitrostátním donucovacím orgánům a 
výboru podle článku 11.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité zachovat rozdíl mezi pravomocemi (soukromých) kontrolních organizací a 
příslušnými orgány, které mají odpovědnost nejen za kontrolu kontrolních organizací, ale i 
systému náležité péče.

Pozměňovací návrh 155
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) přijímá příslušná disciplinární opatření 
vůči každému hospodářskému subjektu, 
který získal osvědčení, avšak neplní systém 
náležité péče kontrolní organizace.

e) přijímá příslušná disciplinární opatření 
vůči každému hospodářskému subjektu, 
který získal osvědčení, avšak neplní systém 
náležité péče; disciplinární opatření 
zahrnují podávání zpráv o dané věci 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu;

Or. en

Odůvodnění

Akreditace kontrolních systémů na úrovni EU nemá vytvářet rozdílné normy a narušovat trh. 
Aby byly kontrolní systémy důvěryhodné, je třeba stanovit jasná kritéria pro akreditaci a 
minimální požadavky na činnost těchto organizací.

Pozměňovací návrh 156
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) přijímá příslušná disciplinární opatření 
vůči každému hospodářskému subjektu, 
který získal osvědčení, avšak neplní systém 
náležité péče kontrolní organizace.

e) přijímá příslušná disciplinární opatření 
vůči každému hospodářskému subjektu, 
který získal osvědčení, avšak neplní systém 
náležité péče kontrolní organizace. 
Možností je přitom odebrání licence a 
vyloučení z trhu.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 157
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) má pravidla, která zajišťují, že:
i) její členové nebo hospodářské subjekty, 
jimž kontrolní organizace udělila 
osvědčení, jsou povinni používat její 
systémy náležité péče;
ii) kontrolní organizace je kontrolována 
svými členy nebo hospodářskými subjekty, 
používajícími její systém.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zachovat rozdíl mezi pravomocemi (soukromých) kontrolních organizací a 
příslušnými orgány, které mají odpovědnost nejen za kontrolu kontrolních organizací, ale i 
systému náležité péče.

Pozměňovací návrh 158
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) má pravidla, která zajišťují, že:
i) její členové nebo hospodářské subjekty, 
jimž kontrolní organizace udělila 
osvědčení, jsou povinni používat její 
systémy náležité péče;
ii) kontrolní organizace je kontrolována 
svými členy nebo hospodářskými subjekty, 
používajícími její systém.

Or. en
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Odůvodnění

Akreditace kontrolních systémů na úrovni EU nemá vytvářet rozdílné normy a narušovat trh. 
Aby byly kontrolní systémy důvěryhodné, je třeba stanovit jasná kritéria pro akreditaci a 
minimální požadavky na činnost těchto organizací. 

Pozměňovací návrh 159
Caroline Lucas

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Soukromý subjekt, který žádá o uznání 
podle odstavce 1 splní tyto požadavky: 
a) řídí se soukromým právem;
b) má právní subjektivitu;
c) má příslušné odborné znalosti;
d) je finančně nezávislá na hospodářských 
subjektech, kterým uděluje osvědčení; 
e) hospodářské subjekty, kterým uděluje 
osvědčení, jsou svou zakladatelskou 
smlouvou zavázány k tomu, aby využívaly 
její systémy náležité péče; 
f) zavedla kontrolní mechanismy 
k zajištění toho, že hospodářské subjekty, 
jimž udělila osvědčení jakožto uživatelům
jejího systému náležité péče, že tento 
systém náležité péče používají;
g) přijímá příslušná disciplinární opatření 
vůči každému hospodářskému subjektu, 
který získal osvědčení, avšak neplní 
systém náležité péče; disciplinární 
opatření mohou zahrnovat podávání zpráv 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu. 

Or. en

Odůvodnění

Společně s novým pozměňovacím návrhem X (kterým se mění čl. 5 odst. 1) nahrazuje 
pozměňovací návrh 28 návrhu zprávy – aby bylo ujasněno, že veřejné subjekty mohou být 
uznány jako kontrolní organizace, a aby se pro veřejné a soukromé subjekty stanovila vhodná 
kritéria způsobilosti.
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Pozměňovací návrh 160
Riitta Myller, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) dokumentaci prokazující příslušné 
odborné znalosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Samuli Pohjamo

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) dokumentaci prokazující příslušné 
odborné znalosti;

Or. en

Odůvodnění

Kontrolní organizace musí prokázat, že má příslušné odborné znalosti pro kontrolu systému 
náležité péče.

Pozměňovací návrh 162
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) dokumentaci prokazující její 
schopnost přijmout systém, který odpovídá 
kritériím stanoveným v článku 4 a čl. 5 
odst. 1;

Or. en
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Pozměňovací návrh 163
Riitta Myller, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) dokumentaci prokazující její 
schopnost přijmout systém, který odpovídá 
kritériím stanoveným v článcích 4 a 5;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Caroline Lucas

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány rozhodnou o uznání 
kontrolní organizace do tří měsíců od 
předložení žádosti kontrolní organizací.

3. Rozhodnutí o uznání kontrolní 
organizace se přijme do tří měsíců od 
předložení žádosti kontrolní organizací.
Rozhodnutí o uznání kontrolní organizace 
sdělí Komise do 15 dnů od data 
rozhodnutí příslušnému orgánu členského 
státu, který má pravomoc nad touto 
organizací, a společně s rozhodnutím 
zašle i kopii žádosti.

Provádějí pravidelné kontroly pro ověření, 
zda kontrolní organizace plní požadavky 
uvedené v odstavci 1.

Příslušné orgány členského státu 
provádějí pravidelně nebo na základě 
opodstatněných obav třetích stran 
kontroly, včetně auditů na místě, pro 
ověření, zda kontrolní organizace plní 
požadavky uvedené v odstavci 1.
Pokud na základě těchto kontrol příslušný 
orgán zjistí, že kontrolní organizace 
neplní požadavky uvedené v odstavci 1, 
neprodleně Komisi informuje a sdělí jí 
jakýkoliv relevantní důkaz týkající se této 
záležitosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 165
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány rozhodnou o uznání 
kontrolní organizace do tří měsíců od
předložení žádosti kontrolní organizací. 

3. V souladu s postupem stanoveným 
v čl. 11 odst. 2 Komise rozhodne o
doporučení uznání kontrolní organizace do 
tří měsíců od obdržení oznámení od 
příslušného orgánu členského státu, který 
organizaci k uznání doporučuje.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zachovat rozdíl mezi pravomocemi (soukromých) kontrolních organizací a 
příslušnými orgány, které mají odpovědnost nejen za kontrolu kontrolních organizací, ale i 
systému náležité péče.

Pozměňovací návrh 166
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provádějí pravidelné kontroly pro ověření, 
zda kontrolní organizace plní požadavky 
uvedené v odstavci 1.

Inspektoři EU a příslušné orgány 
členských států provádějí pravidelně nebo 
na základě opodstatněných obav třetích 
stran kontroly, včetně auditů na místě, pro 
ověření, zda kontrolní organizace plní 
požadavky uvedené v odstavci 1. Všechny 
zprávy o inspekcích se zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

Inspektoři EU pomohou příslušným orgánům členských států zajistit při prosazování nařízení 
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správnost a harmonizaci.

Pozměňovací návrh 167
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán odejme kontrolní 
organizaci uznání, pokud se prokáže, že 
přestala splňovat požadavky stanovené 
v odstavci 1.

4. V souladu s postupem uvedeným 
v čl. 11 odst. 2 rozhodne Komise o 
odejmutí uznání kontrolní organizaci, 
pokud se prokáže, že přestala splňovat 
požadavky stanovené v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. O každém rozhodnutí o udělení, 
zamítnutí či odejmutí uznání kontrolní 
organizaci uvědomí příslušné orgány 
Komisi do dvou měsíců.

5. O každém rozhodnutí doporučit udělení, 
zamítnutí či odejmutí uznání jakékoliv 
kontrolní organizaci uvědomí příslušné 
orgány Komisi do dvou měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Riitta Myller

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. O každém rozhodnutí o udělení, 
zamítnutí či odejmutí uznání kontrolní 
organizaci uvědomí příslušné orgány 

5. O každém rozhodnutí doporučit udělení, 
zamítnutí či odejmutí uznání jakékoliv 
kontrolní organizaci uvědomí příslušné 
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Komisi do dvou měsíců. orgány Komisi do dvou měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Riitta Myller

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Postup řízení rizik
1. Členské státy zajistí, že postupy řízení 
rizik budou prováděny nezávisle, 
objektivně a transparentně.
2. Pro usnadnění určení úrovně rizika 
Komise v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou stanoveným v čl. 11 
odst. 2: 
a) vytváří a řídí jednu nebo více veřejných 
databází, v níž se uchovávají záznamy o 
názvech dřevozpracujících podniků a 
hospodářských subjektů usvědčených 
z nezákonné činnosti, povaze porušení 
právních předpisů a zemi a oblasti, kde 
k tomuto porušení došlo;
b) sestavuje seznam stávajících 
informačních zdrojů, které mohou 
hospodářské subjekty použít k posouzení 
úrovní rizik;
c) vypracovává pokyny pro použití 
nástrojů řízení rizik; připravuje seznam 
nejběžnějších a nejčastějších 
nesrovnalostí a způsobů porušení 
právních předpisů.
3. Na základě posouzení rizika přijmou 
hospodářské subjekty v situacích, které 
představují vyšší riziko, doplňková 
opatření. Doplňková opatření mohou, 
mimo jiné, zahrnovat:
a) zaslání předběžného oznámení o datu a 
podrobnostech nákupu kontrolním 
orgánům,
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b) požadavek na doložení příslušného 
systému řízení, podle kterého je nákup 
schválen,
c) požadování dodatečných dokumentů, 
údajů nebo informací.
4. Seznam uvedený v odst. 4 pododstavci 1 
Komise přezkoumá a v případě nutnosti 
rozšíří v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou uvedeným v čl. 11 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 7 – název a odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kontrolní opatření Kontrolní opatření a opatření dohledu
1. Příslušné orgány provádějí kontroly
s cílem ověřit, zda hospodářské subjekty 
plní požadavky stanovené v čl. 3 odst. 1 a 2 
a čl. 4 odst. 1.

1. Příslušné orgány provádějí dohled
s cílem ověřit, zda hospodářské subjekty 
plní požadavky stanovené v čl. 3 odst. 1 a 2 
a článku 4.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy potřebují na úrovni EU jasná kritéria týkající se systémů dohledu a kontrol, 
která v celé EU zajistí rovné podmínky. Kontroly se provádí zejména v případech, kdy mají 
příslušné orgány informace, které zpochybňují účinné fungování kontrolního systému.

Pozměňovací návrh 172
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány provádějí kontroly 
s cílem ověřit, zda hospodářské subjekty 
plní požadavky stanovené v čl. 3 odst. 1 a 2 

1. Příslušné orgány provádějí kontroly 
včetně celních s cílem ověřit, zda 
hospodářské subjekty plní požadavky 
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a čl. 4 odst. 1. stanovené v čl. 3 odst. 1 a 2 a čl. 4 odst. 1.

Or. pl

Odůvodnění

Je zde zdůrazněn přeshraniční charakter problému. Již na hranicích EU možno docílit toho, 
že nebude možný dovoz dřeva z nezákonné těžby na vnitřní trh Unie.

Pozměňovací návrh 173
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Dohled se provádí podle ročního 
plánu a/nebo na základě opodstatněných 
obav třetích stran. 

Or. en

Odůvodnění

Členské státy potřebují na úrovni EU jasná kritéria týkající se systémů dohledu a kontrol, 
která v celé EU zajistí rovné podmínky. Kontroly se provádí zejména v případech, kdy mají 
příslušné orgány informace, které zpochybňují účinné fungování kontrolního systému.

Pozměňovací návrh 174
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Dohled může mimo jiné zahrnovat:
a) prověření technických a řídících 
systémů a postupů náležité péče a 
posouzení rizik, které hospodářské 
subjekty používají;
b) prověření dokumentace a záznamů, 
které prokazují řádné fungování systémů 



PE418.388 82/105 AM\764461CS.doc

CS

a postupů;
c) namátkové kontroly, včetně auditů na 
místě. 

 Or. en

Odůvodnění

Členské státy potřebují na úrovni EU jasná kritéria týkající se systémů dohledu a kontrol, 
která v celé EU zajistí rovné podmínky. Kontroly se provádí zejména v případech, kdy mají 
příslušné orgány informace, které zpochybňují účinné fungování kontrolního systému.

Pozměňovací návrh 175
Riitta Myller

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hospodářské subjekty poskytnou 
všechnu pomoc nezbytnou pro snazší 
provádění kontrol uvedených v odstavci 1.

2. Hospodářské subjekty musí při 
provádění svých činností poskytnout 
příslušnému orgánu všechnu potřebnou 
pomoc, zejména pokud se týká přístupu do 
provozoven a předkládání dokumentace 
nebo záznamů.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hospodářské subjekty poskytnou 
všechnu pomoc nezbytnou pro snazší 
provádění kontrol uvedených v odstavci 1.

2. Hospodářské subjekty poskytnou 
všechnu pomoc nezbytnou pro snazší 
provádění dohledu uvedeného v odstavci 
1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 177
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě kontrol uvedených
v odstavci 1 mohou příslušné orgány 
požádat hospodářský subjekt o přijetí 
nápravných opatření.

3. Na základě dohledu uvedeného
v odstavci 1 mohou příslušné orgány 
bezodkladně přijmout nápravná opatření.

Uvedená opatření mohou, mimo jiné, 
zahrnovat:
a) okamžité zastavení obchodní činnosti;
b) konfiskaci dřeva a dřevařských 
výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy potřebují na úrovni EU jasná kritéria týkající se systémů dohledu a kontrol, 
která v celé EU zajistí rovné podmínky. Kontroly se provádí zejména v případech, kdy mají 
příslušné orgány informace, které zpochybňují účinné fungování kontrolního systému.

Pozměňovací návrh 178
Caroline Lucas

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě kontrol uvedených
v odstavci 1 mohou příslušné orgány 
požádat hospodářský subjekt o přijetí
nápravných opatření.

3. Na základě dohledu uvedeného
v odstavci 1 mohou příslušné orgány 
přijmout nápravná opatření. V případech, 
kdy byl hospodářský subjekt o tato 
opatření požádán, ale nepřijal je ve 
stanovené lhůtě, může příslušný orgán 
uplatnit sankce podle článku 13.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh společně s pozměňovacím návrhem X k čl. 7 odst. 4 (novému) 
nahrazuje pozměňovací návrh 40 návrhu zprávy (který zpravodajka stahuje). Záměrem je 
objasnit, že nápravná opatření odkazují na potřebu změny systémů a postupů náležité péče, 
zatímco okamžitá opatření odkazují na okamžitá donucovací opatření proti podezřením 
z porušení požadavků stanovených v článku 3 (v pozměněném znění).

Pozměňovací návrh 179
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě kontrol uvedených 
v odstavci 1 mohou příslušné orgány 
požádat hospodářský subjekt o přijetí 
nápravných opatření.

3. Na základě kontrol uvedených 
v odstavci 1 mohou příslušné orgány 
požádat hospodářský subjekt o přijetí 
přiměřených nápravných opatření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 180
Riitta Myller

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě kontrol uvedených 
v odstavci 1 mohou příslušné orgány 
požádat hospodářský subjekt o přijetí 
nápravných opatření.

3. Na základě inspekcí uvedených 
v odstavci 1 mohou příslušné orgány 
požádat hospodářský subjekt o přijetí 
nápravných opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 181
Riitta Myller

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Kontroly se provádí v každém případě, 
pokud:
a) má příslušný orgán členského státu 
důvody ke zpochybnění shody s požadavky 
tohoto nařízení týkajícími se uvádění 
dřeva nebo dřevařských výrobků na trh 
některým hospodářským subjektem; nebo
b) příslušný orgán členského státu 
disponuje informacemi, které zpochybňují 
plnění požadavků týkajících se systémů 
náležité péče stanovených v tomto 
nařízení ze strany hospodářského 
subjektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. V případech, kdy panuje podezření, že 
došlo k porušení právních předpisů, 
členské státy zahájí řádné šetření a 
uplatní okamžitá donucovací opatření.

Or. en



PE418.388 86/105 AM\764461CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 183
Caroline Lucas

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud na základě dohledu uvedeného 
v odstavci 1 existuje domněnka, že 
hospodářský vědomě porušil požadavek 
stanovený (požadavky stanovené) v článku 
3, příslušné orgány mohou v souladu se 
svými vnitrostátními právními předpisy 
přijmout okamžitá opatření, která mohou 
mimo jiné zahrnovat:
a) okamžité zastavení obchodní činnosti a 
b) konfiskaci dřeva a dřevařských 
výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh společně s pozměňovacím návrhem X k čl. 7 odst. 4 (novému) 
nahrazuje pozměňovací návrh 40 návrhu zprávy (který zpravodajka stahuje). Záměrem je 
objasnit, že nápravná opatření odkazují na potřebu změny systémů a postupů náležité péče, 
zatímco okamžitá opatření odkazují na okamžitá donucovací opatření proti podezřením 
z porušení požadavků stanovených v článku 3 (v pozměněném znění).

Pozměňovací návrh 184
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Kontroly se provádí v každém případě, 
pokud:
a) má příslušný orgán členského státu 
důvody ke zpochybnění shody s požadavky 
tohoto nařízení týkajícími se uvádění 
dřeva nebo dřevařských výrobků na trh 
některým hospodářským subjektem; nebo
b) příslušný orgán členského státu 
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disponuje informacemi, které zpochybňují 
plnění požadavků týkajících se systémů 
náležité péče stanovených v tomto 
nařízení ze strany hospodářského 
subjektu.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy potřebují na úrovni EU jasná kritéria týkající se systémů dohledu a kontrol, 
která v celé EU zajistí rovné podmínky. Kontroly se provádí zejména v případech, kdy mají 
příslušné orgány informace, které zpochybňují účinné fungování kontrolního systému.

Pozměňovací návrh 185
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Kontroly se provádí v každém případě, 
pokud:
a) má příslušný orgán členského státu 
důvody ke zpochybnění shody s požadavky 
tohoto nařízení týkajícími se uvádění 
dřeva nebo dřevařských výrobků na trh 
některým hospodářským subjektem; nebo
b) příslušný orgán členského státu 
disponuje informacemi, které zpochybňují 
plnění požadavků týkajících se systémů 
náležité péče stanovených v tomto 
nařízení ze strany hospodářského 
subjektu.

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění jednotného systému dohledu je třeba, aby členské státy měly jasná kritéria pro 
kontrolu hospodářských subjektů a kontrolních organizací a pro dohled nad nimi.
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Pozměňovací návrh 186
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Okamžitá donucovací opatření
1. V případě, že fyzická osoba je podezřelá 
z toho, že se dopustila porušení, nebo byla 
při tomto činu přistižena, nebo že existuje 
podezření, že je právnická osoba za takové 
porušení odpovědná, zahájí členské státy 
řádné šetření tohoto porušení a v souladu 
se svým vnitrostátním právem a 
v závislosti na závažnosti porušení 
přijmou okamžitá donucovací opatření, 
jako například:
a) okamžité zastavení obchodní činnosti;
b) přesměrování dopravních vozidel do 
místa nakládky, jejich dočasné odstavení 
nebo jejich přesměrování do jiného místa 
pro účely inspekce;
c) dočasné odstavení nebo zabavení 
jakéhokoliv dopravního nebo nákladního 
vozidla nebo stroje použitého při dotčené 
činnosti;
d) konfiskaci dřeva a dřevařských 
výrobků;
e) pozastavení povolení pro uvádění dřeva 
a dřevařských výrobků na trh.
2. Donucovací opatření jsou takové 
povahy, aby zabránila pokračování 
v daném porušování předpisů a 
umožňovala příslušným orgánům
dokončit jeho vyšetřování.

Or. en

Odůvodnění

Text v pozměněném znění vychází z textu přijatého v rámci nařízení o nezákonném rybolovu 
(ES) č. 2005/2008.
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Pozměňovací návrh 187
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Do výroční zprávy musí dovážející 
podniky, které nabízejí dřevo na 
evropském trhu, zahrnout také dopady na 
životní prostředí a společenské důsledky 
svého (mezinárodního) podnikání i těžby 
dřeva a jeho přepravy.
Jde zde především o dopady na životní 
prostředí a společenské důsledky v oblasti, 
kde se dřevo vytěží, a v zemi těžící.

Or. nl

Odůvodnění

Průhlednost a kontrolovatelnost.

Pozměňovací návrh 188
Urszula Krupa

Návrh nařízení
 Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Shrnutí záznamů uvedených v odstavci 1 
se zveřejňuje v souladu se směrnicí 
2003/4/ES.

2. Shrnutí záznamů uvedených v odstavci 1 
se zveřejňuje na internetu v souladu se 
směrnicí 2003/4/ES.

Or. pl

Odůvodnění

Upřesňující pozměňovací návrh – o jakou formu zpřístupnění se jedná.
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Pozměňovací návrh 189
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise veřejně zpřístupní seznam 
příslušných orgánů.

2. Komise veřejně zpřístupní seznam 
příslušných orgánů na internetu. Tento 
seznam je aktualizován.

Or. pl

Odůvodnění

Upřesňující pozměňovací návrh – o jakou formu zpřístupnění se jedná.

Pozměňovací návrh 190
Samuli Pohjamo

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Poradní skupina

1. Zřídí se poradní skupina, která se bude 
skládat ze zástupců zúčastněných stran, 
včetně mimo jiné zástupců 
dřevozpracujícího průmyslu, vlastníků 
lesů, nevládních organizací a skupin 
spotřebitelů a které bude předsedat 
zástupce Komise.
2. Zástupci členských států se mohou 
účastnit schůzí ze svého vlastního podnětu 
i na základě pozvání poradní skupinou.
3. Poradní skupina stanoví svůj jednací 
řád, který se zveřejní na internetové 
stránce Komise.
4. Komise poskytne poradní skupině 
technickou a logistickou podporu a pro 
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její schůze dá k dispozici sekretariát.
5. Poradní skupina přezkoumává a vydává 
stanoviska předsedy týkající se použití 
tohoto nařízení, a to buď ze svého 
vlastního podnětu, nebo na žádost členů 
poradní skupiny nebo výboru.
6. Komise sdělí stanoviska poradní 
skupiny výboru.   

Or. en

Odůvodnění

Aby byla umožněno účinné uplatňování nařízení a zajištění dobré komunikace mezi všemi 
zúčastněnými stranami, musí být vytvořena poradní skupina, kterou bude moci konzultovat 
výbor pro obchodování se dřevem.

Pozměňovací návrh 191
Riitta Myller, Anders Wijkman

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může změnit seznam dřeva a 
dřevařských výrobků v příloze 
s přihlédnutím k technickým vlastnostem, 
konečnému použití a výrobním postupům. 

vypouští se

Opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 11 odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 192
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Provinění

Členské státy přijmou vhodná opatření, 
která zajistí ukládání sankcí alespoň za 
následující porušení tohoto nařízení:
a) nezřízení systému náležité péče 
hospodářským subjektem;
b) nezřízení a/nebo neprovozování 
systému náležité péče, který splňuje 
všechny požadavky tohoto nařízení, a 
zejména článku 4, hospodářským 
subjektem;
c) uvádění na trh u dřeva nebo 
dřevařských výrobků, o nichž hospodářský 
subjekt ví, že bylo dřevo vytěženo, 
obchodováno nebo zpracováno v rozporu 
s právními předpisy země původu, nebo 
nevykonal náležitou péči za účelem 
odstranění tohoto rizika.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem právní jistoty by měla být v textu nařízení uvedena porušení, jejichž následkem 
jsou sankce. Tato provinění jsou dostatečnou pobídkou hospodářským subjektům k přijetí 
nezbytných opatření, jež zajistí, že v EU bude obchodováno pouze se dřevem a dřevařskými 
výrobky, které odpovídají právním předpisům.
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Pozměňovací návrh 193
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanovují pravidla pro 
ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení 
a přijímají veškerá opatření nezbytná pro 
provádění těchto pravidel. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy oznámí tyto 
předpisy Komisi do 31. prosince 20XX a 
neprodleně ji uvědomí o jakékoli následné 
změně, která je ovlivní.

Členské státy stanovují pravidla pro 
ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení 
a přijímají veškerá opatření nezbytná pro 
provádění těchto pravidel. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující a mohou, mimo jiné, zahrnovat:

i) finanční postihy odrážející:
– stupeň poškození životního prostředí,
– hodnotu dřevařských výrobků,
– daňové ztráty a ekonomické škody 
způsobené porušením; 
ii) konfiskaci dřeva a dřevařských 
výrobků;
iii) dočasný zákaz prodávání dřeva a 
dřevařských výrobků na trhu;
iv) členské státy rovněž mohou použít 
účinná, přiměřená a odrazující trestní 
sankce, nebo tak učinit alternativně.
Finanční postihy představují alespoň 
pětinásobek hodnoty dřevařských výrobků 
získaných prostřednictvím spáchání 
závažného porušení. V případě 
opakovaného závažného porušení v rámci 
pětiletého období se finanční postihy 
postupně zvyšují až na desetinásobek 
hodnoty dřevařských výrobků získaných 
prostřednictvím spáchání závažného 
porušení.
Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení 
právních předpisů Společenství týkající se 
veřejných finančních prostředků, členské 
státy neudílí jakoukoliv veřejnou podporu 
podle vnitrostátních režimů podpor nebo 
v rámci fondů Společenství hospodářským 
subjektům usvědčeným ze závažného 
porušení tohoto nařízení, dokud nebudou 
přijata nápravná opatření a dokud se 
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neuplatní účinné, přiměřené a odrazující 
sankce.

Or. en

Odůvodnění

Evropský rámec minimálních sankcí a trestů předejde narušením hospodářské soutěže nebo 
soustředění trhu se dřevem do zemí s nejnižsími tresty. Podobný právní rámec je již na úrovni 
EU vytvořen nařízením Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro 
předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.

Pozměňovací návrh 194
Riitta Myller, Jens Holm

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání 
sankcí za porušení tohoto nařízení a 
přijmou veškerá opatření nezbytná pro 
zajištění jejich provádění. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy oznámí tyto 
předpisy Komisi do 31. prosince 20XX a 
neprodleně ji uvědomí o jakékoli následné 
změně, která je ovlivní. 

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání 
sankcí za porušení ve smyslu článku 1 a 
přijmou veškerá opatření nezbytná pro 
zajištění jejich provádění. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující a mohou zahrnovat 
trestněprávní nebo správní postihy, 
například dočasný zákaz uvádění dřeva a 
dřevařských výrobků na trh.
Pokuty by měly být přiměřené a předem 
určené a současně by měly zohledňovat 
daňové ztráty a poškození životního 
prostředí a hospodářství v důsledku 
porušení podle článku 1 a měly by alespoň 
Xkrát převyšovat hodnotu dřeva nebo 
dřevařských výrobků získaných 
porušením.
Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení 
právních předpisů Společenství týkající se 
veřejných finančních prostředků, členské 
státy neudílí jakoukoliv veřejnou podporu 
podle vnitrostátních režimů podpor nebo 
v rámci fondů Společenství hospodářským 
subjektům usvědčeným z porušení podle 
článku 1.

Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi 
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do 31. prosince 20XX a neprodleně ji 
uvědomí o jakékoli následné změně, která 
je ovlivní.

do 31. prosince 20XX a neprodleně ji 
uvědomí o jakékoli následné změně, která 
je ovlivní.

Or. en

Odůvodnění

Text v pozměněném znění vychází z textu přijatého v rámci nařízení o nezákonném rybolovu 
(ES) č. 2005/2008.

Pozměňovací návrh 195
Caroline Lucas

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanovují pravidla pro 
ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení 
a přijímají veškerá opatření nezbytná pro 
provádění těchto pravidel. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy oznámí tyto 
předpisy Komisi do 31. prosince 20XX a 
neprodleně ji uvědomí o jakékoli následné 
změně, která je ovlivní.

Členské státy stanovují pravidla pro 
ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení 
a přijímají veškerá opatření nezbytná pro 
provádění těchto pravidel. Stanovené 
sankce mohou zahrnovat trestněprávní 
nebo správní postihy a musí být účinné, 
přiměřené a odrazující a mohou mimo jiné 
zahrnovat:

i) finanční sankce odrážející míru 
poškození životního prostředí;
ii) konfiskaci dřeva a dřevařských 
výrobků;
iii) dočasný zákaz prodávání dřeva a 
dřevařských výrobků na trhu.

Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi 
do 31. prosince 20XX a neprodleně ji 
uvědomí o jakékoli následné změně, která 
je ovlivní.

Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi 
do 31. prosince 20XX a neprodleně ji 
uvědomí o jakékoli následné změně, která 
je ovlivní.

Or. en

Odůvodnění

V nařízení by rovněž měla být předpokládána možnost použití trestněprávních sankcí.
Objasňuje a nahrazuje pozměňovací návrh 46 zpravodajky. Stanovení sankcí na úrovni 
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členského státu by mohlo znamenat nekonzistenci v rámci celé EU při stíhání podle nařízení. 
To by mohlo vyvolat narušení hospodářské soutěže nebo soustředit trh se dřevem ve zemích 
s nejnižší úrovní sankcí.

Pozměňovací návrh 196
Péter Olajos

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanovují pravidla pro 
ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení 
a přijímají veškerá opatření nezbytná pro 
provádění těchto pravidel. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy oznámí tyto 
předpisy Komisi do 31. prosince 20XX a 
neprodleně ji uvědomí o jakékoli následné 
změně, která je ovlivní.

Členské státy stanovují pravidla pro 
ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení
a přijímají veškerá opatření nezbytná pro 
provádění těchto pravidel. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy oznámí tyto 
předpisy Komisi do 31. prosince 20XX a 
neprodleně ji uvědomí o jakékoli následné 
změně, která je ovlivní. Za nezákonnou 
těžbu v členských státech musí být alespoň 
stejné sankce.

Or. en

Odůvodnění

Nezákonná těžba je stejně závažná jako obchodování, a proto by za ni měly být ukládány 
stejné sankce.

Pozměňovací návrh 197
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou vhodná opatření, 
která zajistí ukládání sankcí alespoň za 
následující porušení tohoto nařízení:
a) nezřízení systému náležité péče 
hospodářským subjektem;
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b) nezřízení a/nebo neprovozování 
systému náležité péče, který splňuje 
všechny požadavky tohoto nařízení, a 
zejména článku 4, hospodářským 
subjektem;
c) uvádění na trh u dřeva nebo 
dřevařských výrobků, o nichž hospodářský 
subjekt ví, že bylo dřevo vytěženo, 
obchodováno nebo zpracováno v rozporu 
s právními předpisy země původu, nebo 
nevykonal náležitou péči za účelem 
odstranění tohoto rizika.
2. Členské státy ukládají nejvyšší sankci 
ve výši alespoň pětinásobku hodnoty 
dřevařských výrobků získaných 
prostřednictvím spáchání závažného 
porušení.
V případě opakovaného závažného 
porušení v rámci pětiletého období 
členské státy ukládají nejvyšší sankci ve 
výši alespoň osminásobku hodnoty 
dřevařských výrobků získaných 
prostřednictvím spáchání závažného 
porušení.
Při použití těchto sankcí členské státy 
rovněž zohlední hodnota dotčených 
poškozených zdrojů dřeva a dotčeného 
lesního prostředí.
3. Členské státy rovněž mohou použít 
účinná přiměřená a odrazující trestní 
sankce, nebo tak učinit alternativně.
4. Členské státy mohou v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
konfiskovat dřevo nebo dřevařské 
výrobky, které byly uvedeny na trh 
v rozporu s požadavky tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Určením jasných provinění a sankcí vzniká právní odstrašující prostředek, který motivuje 
hospodářské subjekty, aby uplatňovaly systémy, jež zajistí vyloučení nezákonného dřeva a 
nezákonných dřevařských výrobků z dodavatelského řetězce v EU. Hospodářským subjektům 
se rovněž dostává právní jistoty. Tento přístup je podobný přístupu, který se již uplatňuje 
v souvislosti s nařízením o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu (NNN).
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Pozměňovací návrh 198
Riitta Myller, Anders Wijkman

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při přípravě zprávy uvedené v odstavci 
2 Komise přihlédne k pokroku 
dosaženému s ohledem na uzavírání a 
činnost dobrovolných dohod o partnerství 
FLEGT schválených podle nařízení 
č. 2173/2005. Komise přezkoumá, jsou-li 
vyžadovány jakékoliv revize tohoto 
nařízení s ohledem na zkušenosti 
s činností dobrovolných dohod o 
partnerství FLEGT a jejich účinnost při 
řešení problémů v oblasti nezákonného 
dřeva.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení musí zajistit jasné určení souladu s prováděcími pravidly.  Přestože jsou 
dobrovolné dohody o partnerství důležitým nástrojem k řešení hlavních problémů nezákonné 
těžby dřeva a problémů souvisejících, je třeba, aby toto nařízení zohlednilo, že dosud nebyla 
vypracována Evropskou komisí žádná opatření, která by řešila neshodu s nařízením Rady EU 
o systému udělování licencí.

Pozměňovací návrh 199
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při přípravě zprávy uvedené v odstavci 
2 Komise přihlédne k pokroku 
dosaženému s ohledem na uzavírání a 
činnost dobrovolných dohod o partnerství 
FLEGT schválených podle nařízení 
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č. 2173/2005. Komise přezkoumá, jsou-li 
vyžadovány jakékoliv revize tohoto 
nařízení s ohledem na zkušenosti 
s činností dobrovolných dohod o 
partnerství FLEGT a jejich účinnost při 
řešení problémů v oblasti nezákonného 
dřeva.

Or. en

Odůvodnění

Nebyla stanovena žádná pravidla, která by se v rámci stávajícího nařízení týkala neshody se 
systémem udělování licencí FLEGT. Je třeba jasně určit, že by pro zajištění shody 
s prováděcími opatřeními v rámci nařízení měla být přijata všechna nezbytná opatření.

Pozměňovací návrh 200
Caroline Lucas

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Změna směrnice 2008/99/ES

1. S účinností od data vstupu tohoto 
nařízení v platnost se do článku 3 
směrnice 2008/99/ES vkládá následující 
písmeno, které zní: 
„ia) uvádění nezákonně vytěženého dřeva 
nebo dřevařských výrobků na trh.“
S účinností od data vstupu tohoto nařízení 
v platnost se do přílohy A směrnice 
2008/99/ES vkládá následující odrážka, 
která zní:
„– nařízení Evropského parlamentu a 
Rady ze dne [...], kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů 
uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 201
Lena Ek

Návrh nařízení
Čláenk 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Přehled

Komise tři roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost a pak každých pět let provede 
přezkum fungování tohoto nařízení 
s ohledem na jeho cíl a účel a předloží 
Evropskému parlamentu své závěry, a na 
jejich základě své návrhy změn.
Přezkum se zaměří především na 
následující:
základní a průběžnou analýzu výzkumu a 
vývoje v oblasti udržitelného lesního 
hospodářství;
dopad tohoto nařízení na společný trh, 
zvláště v oblastech konkurence a možnosti 
nových subjektů etablovat se na trhu;
situaci malých a středních podniků na 
trhu a jak toto nařízení ovlivnilo jejich 
činnost.

Or. sv

Odůvodnění

Aby si toto nařízení zachovalo účinnost a neohrozilo dobře fungující vnitřní trh, a kromě toho 
se v neposlední řadě přizpůsobilo výsledkům nových výzkumů, musí se ustanovení průběžně 
hodnotit a aktualizovat. 
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Pozměňovací návrh 202
Caroline Lucas

Návrh nařízení
Čl. 15 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne […]1. Použije se ode dne […]1.
1 *pozn. pro Úř. věst.: dva roky ode dne 
vstupu této směrnice v platnost. 

1 *pozn. pro Úř. věst.: jeden rok ode dne 
vstupu této směrnice v platnost. 

Or. en

Odůvodnění

O návrhu právních předpisů pro řešení zákonnosti a udržitelnosti v oblasti dřeva a 
dřevařských výrobků se diskutuje již mnoho let a toto nařízení je výsledkem procesu, který byl 
zahájen v roce 2003. Ve významných oblastech průmyslu již existují systémy, které by mohly 
splňovat požadavky tohoro nařízení, přičemž by poskytly materiál a ze kterých by mohli 
ostatní čerpat. Odložení o další dva roky před tím, než právní předpisy vstoupí v platnost, 
neodráží naléhavost problémů změny klimatu a úbytku biologické rozmanitosti, která musí 
nařízení výslovně pomáhat řešit.

Pozměňovací návrh 203
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Buničina a papír uvedené v kapitolách 
47 a 48 KN, s výjimkou výrobků na bázi 
bambusu a sběrových výrobků (odpad a 
výmět); 

2. Buničina a papír uvedené v kapitolách 
47, 48 a 49 KN, s výjimkou výrobků na 
bázi bambusu a sběrových výrobků (odpad 
a výmět); 

Or. fr

Odůvodnění

Toto nařízení se musí vztahovat na veškeré dřevo a veškeré dřevařské výrobky bez ohledu na 
jejich konečné použití.
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Pozměňovací návrh 204
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Příloha I – bod 12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a. Ostatní dřevařské výrobky zařazené 
do kategorií NC 94 a 95, včetně dřevěných 
hraček, sportovního příslušenství atd.

Or. fr

Odůvodnění

Toto nařízení se musí vztahovat na veškeré dřevo a veškeré dřevařské výrobky bez ohledu na 
jejich konečné použití.

Pozměňovací návrh 205
Samuli Pohjamo

Návrh nařízení
Příloha I a (nová)
Organizace klasifikuje úroveň rizika v oblasti nezákonného dřeva a nezákonných 
dřevařských výrobků v zemi/regionu jako „vysokou“ u všech dodávek, kde platí kterýkoliv 
z následujících ukazatelů uvedených v tabulce 1.

Tabulka 1: Seznam ukazatelů „vysokého“ rizika na úrovni země/regionu

Ukazatele (Příklady vnějších referenčních zdrojů)

Na zemi/region se 
vztahuje zákaz Rady 
bezpečnosti OSN na 
vývoz dřeva.

V současné době se vztahuje na Libérii, a to od července 2003 
(usnesení Rady bezpečnosti OSN 1521 (2003)). 

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions03.html

Země/region jsou známé 
nízkou úrovní 
prosazování právních 
předpisů v oblasti 
lesnictví a vysokou mírou 
korupce.

Při určení tohoto ukazatele může organizace využít svých 
vnitřních průzkumů nebo výsledků průzkumů externích 
vládních či nevládních organizací zabývajících se kontrolou 
prosazování právních předpisů v oblasti lesnictví a korupcí, 
jako jsou například Světová banka 
(http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.asp) 
nebo organizace Chatham House ze Spojeného království 
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(www.illegal-logging.info), Environmental Investigation 
Agency (www.eia-international.org), Global Witness 
(www.globalwitness.org), Transparency International 
(www.transparency.org) atd.

Země je jednou z těch, 
kde statistiky Organizace 
OSN pro výživu a 
zemědělství (FAO) 
ukazují úbytek lesní 
plochy.

Hodnocení globálních lesních zdrojů Organizace OSN pro 
výživu a zemědělství (FAO) z roku 2005
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E14.pdf) 

Organizace obdržela od 
svých klientů nebo třetích 
stran zprávy podpořené 
hodnověrnými důkazy a 
týkající se kontroverzních 
zdrojů jejích dodávek, jež 
nevyvrátilo vlastní 
vyšetřování vedené touto 
organizací.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Příloha I a (nová)
Organizace klasifikuje úroveň rizika v oblasti nezákonného dřeva a nezákonných 
dřevařských výrobků v zemi/regionu jako „vysokou“ u všech dodávek, kde platí kterýkoliv 
z následujících ukazatelů uvedených v tabulce 1.

Tabulka 1: Seznam ukazatelů „vysokého“ rizika na úrovni země/regionu

Ukazatele (Příklady vnějších referenčních zdrojů)

Na zemi/region se 
vztahuje zákaz Rady 
bezpečnosti OSN na 
vývoz dřeva.

V současné době se vztahuje na Libérii, a to od července 2003 
(usnesení Rady bezpečnosti OSN 1521 (2003)). 

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions03.html

Země/region jsou známé 
nízkou úrovní 

Při určení tohoto ukazatele může organizace využít svých 
vnitřních průzkumů nebo výsledků průzkumů externích 
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prosazování právních 
předpisů v oblasti 
lesnictví a vysokou mírou 
korupce.

vládních či nevládních organizací zabývajících se kontrolou 
prosazování právních předpisů v oblasti lesnictví a korupcí, 
jako jsou například Světová banka 
(http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.asp) 
nebo organizace Chatham House ze Spojeného království 
(www.illegal-logging.info), Environmental Investigation 
Agency (www.eia-international.org), Global Witness 
(www.globalwitness.org), Transparency International 
(www.transparency.org) atd.

Země je jednou z těch, 
kde statistiky Organizace 
OSN pro výživu a 
zemědělství (FAO) 
ukazují úbytek lesní 
plochy.

Hodnocení globálních lesních zdrojů Organizace OSN pro 
výživu a zemědělství (FAO) z roku 2005
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E14.pdf) 

Organizace obdržela od 
svých klientů nebo třetích 
stran zprávy podpořené 
hodnověrnými důkazy a 
týkající se kontroverzních 
zdrojů jejích dodávek, jež 
nevyvrátilo vlastní 
vyšetřování vedené touto 
organizací.
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Or. fr

Odůvodnění

Ve všech případech, kdy bude uplatněn některý z výše uvedených ukazatelů, bude organizace 
považovat riziko nezákonné těžby, týkající se dřeva a dřevařských výrobků na 
vnitrostátní/regionální úrovni, za „vysoké“.
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