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Pozměňovací návrh 72

Postoj Rady
Bod odůvodnění 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(1) Lesy přinášejí velký ekologický, 
hospodářský a sociální prospěch, včetně 
dřevařských a jiných výrobků 
a ekologických služeb.

(1) Lesy přinášejí velký ekologický, 
hospodářský a sociální prospěch, včetně 
zdroje dřevařských a jiných výrobků 
a ochrany biologické rozmanitosti 
a poskytování živobytí místním 
obyvatelům.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby zaměření na všechny tři oblasti služeb (ekologickou, sociální a ekonomickou) 
bylo vyvážené.

Pozměňovací návrh 73
Gerben-Jan Gerbrandy

Postoj Rady
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(1a) Lesní prostředí je společným 
dědictvím lidstva, které je třeba chránit, 
zachovávat a, je-li to možné, obnovovat, 
přičemž konečným cílem je zachovat 
biologickou rozmanitost a funkčnost 
ekosystému, chránit klimatický systém 
a bránit práva původních obyvatel 
a komunit závislých na lese.

Or. en

Odůvodnění

Přejímá pozměňovací návrh EP z prvního čtení. Ve vícestranných dohodách o životním 
prostředí, jako je Úmluva o biologické rozmanitosti a Rámcová úmluva Organizace spojených 
národů o změně klimatu, jsou Biologická rozmanitost a klima označovány jako společné 
dědictví lidstva. Tím se v mezinárodním právu stanoví zvláštní odpovědnost za jejich ochranu.  
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Pozměňovací návrh 74
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(1a) Lesní prostředí je cenným dědictvím, 
které je třeba chránit, zachovávat a, je-li 
to možné, obnovovat, přičemž konečným 
cílem je zachovat biologickou rozmanitost 
a funkčnost ekosystému, chránit klima 
a bránit práva původních obyvatel 
a místních komunit závislých na lese.

Or. en

(Pozměňovací návrh č. 2 z prvního čtení.)

Pozměňovací návrh 75
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Bod odůvodnění 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

(2) Vzhledem k institucionálním 
nedostatkům a nedostatkům v oblasti 
správy, které se objevují v oblasti lesnictví 
v řadě zemí produkujících dřevo, vyvolává 
nezákonná těžba dřeva a související 
obchod stále větší znepokojení.

Or. en

Odůvodnění

Hlavním problémem souvisejícím s nezákonnou těžbou dřeva a který již byl uznán, je správa.
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Pozměňovací návrh 76
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2a) Tlak na přírodní lesní zdroje 
a poptávka po dřevu a dřevařských 
výrobcích je často příliš vysoká 
a Evropská unie musí zmírnit dopady své
činnosti na lesní ekosystémy bez ohledu 
na to, kde se projevují její důsledky.

Or. en

(Pozměňovací návrh č. 6 z prvního čtení.)

Pozměňovací návrh 77
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Postoj Rady
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2a) Dřevo produkované udržitelným 
způsobem váže skleníkové plyny a je 
jedním z nejšetrnějších materiálů 
k životnímu prostředí, jež existují. 
Udržitelnou produkci dřeva je třeba 
vzhledem k rostoucí světové poptávce 
podporovat jak v Unii, tak mimo její 
hranice. Kladení příliš náročných 
požadavků na produkci dřeva může vést 
v porovnání s jinými neobnovitelnými 
materiály (např. plasty, hliník a beton), na 
něž se nevztahuje požadavek zákonnosti, 
ke ztrátě její konkurenceschopnosti; 
takový posun ve vlastnostech produktů by 
měl ovšem negativní vliv na schopnost EU 
dosáhnout vytčených cílů v oblasti 
klimatu. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Postoj Rady
Bod odůvodnění 3

Postoj Rady 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, 
jakož i obchodní rentabilitu hospodářských
subjektů jednajících v souladu 
s použitelnými právními předpisy. 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 12 % emisí CO2, ohrožuje 
biologickou rozmanitost a podkopává 
udržitelné obhospodařování a rozvoj lesa, 
jakož i obchodní rentabilitu hospodářských 
subjektů jednajících v souladu 
s použitelnými právními předpisy. Kromě 
jiného má i sociální, politické 
a hospodářské dopady.

Or. xm

Odůvodnění

Nejnovější výzkum uvádí hodnotu 12 % – rozprava na konferenci o klimatu v Kodani (COP15, 
2009).

Pozměňovací návrh 79
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Postoj Rady
Bod odůvodnění 3

Postoj Rady 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, 
jakož i obchodní rentabilitu 
hospodářských subjektů jednajících 

(3) Nezákonná těžba dřeva představuje 
významnou hrozbu pro lesy, protože 
přispívá k odlesňování, které stojí asi za 
20 % celosvětových emisí CO2.
Předpokládá se, že účinné řešení tohoto 
problému s nezákonnou těžbou dřeva 
v kontextu tohoto nařízení významně 
přispěje ke strategii EU zaměřené na 
zmírňování dopadů změny klimatu 
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v souladu s použitelnými právními 
předpisy. Kromě jiného má i sociální, 
politické a hospodářské dopady.

nákladově efektivním způsobem a mělo by 
doplňovat činnost EU a její závazek 
vyplývající z Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na soudržnost politik je nezbytné vytvořit vazbu mezi tímto nařízením a dalšími 
snahami Evropské unie i celého světa řešit otázku změny klimatu, a to zejména snižováním 
odlesňování.

Pozměňovací návrh 80
Kartika Tamara Liotard

Postoj Rady
Bod odůvodnění 3

Postoj Rady 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, 
jakož i obchodní rentabilitu hospodářských 
subjektů jednajících v souladu 
s použitelnými právními předpisy. Kromě 
jiného má i sociální, politické 
a hospodářské dopady.

(3) Nezákonná těžba dřeva je přetrvávající 
a značný problém na mezinárodní úrovni. 
Tento problém ještě zhoršují 
institucionální a správní nedostatky 
v oblasti lesnictví v mnoha zemích 
produkujících dřevo. Nezákonná těžba 
představuje významnou hrozbu pro lesy, 
protože přispívá k odlesňování 
a znehodnocování lesa, které stojí asi za 
20 % emisí CO2, ohrožuje biologickou 
rozmanitost, ničí přirozené prostředí 
původních obyvatel a podkopává 
udržitelné obhospodařování a rozvoj lesa, 
jakož i obchodní rentabilitu hospodářských 
subjektů jednajících v souladu 
s použitelnými právními předpisy. Přispívá 
rovněž k procesům přeměny lesů v pouště 
nebo stepi a zvyšuje erozi půdy 
a nebezpečí extrémních povětrnostních 
podmínek a záplav. Kromě jiného má 
i sociální, politické a hospodářské dopady, 
přičemž často brání pokroku při 
dosahování cílů řádné správy, ohrožuje 
místní komunity závislé na lese a práva 
původních obyvatel.
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Or. en

Odůvodnění

Tento text z postoje Parlamentu z prvního čtení, jenž jmenuje výčet dopadů a důsledků 
nezákonné těžby dřeva, se obnovuje v plném rozsahu, neboť poskytuje důležité podklady, jež 
představují základ pro požadavek, aby EU přijala opatření, a uznala tak svoji odpovědnost 
jakožto globálního spotřebitele.

Pozměňovací návrh 81
Andres Perello Rodriguez

Postoj Rady
Bod odůvodnění 3

Postoj Rady 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, 
jakož i obchodní rentabilitu hospodářských 
subjektů jednajících v souladu 
s použitelnými právními předpisy. 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 spolu se změnami ve využívání 
půdy, požáry, extrémními přírodními jevy 
a nemocemi postihujícími lesy přispívá 
k odlesňování a znehodnocování lesa, které 
stojí asi za 20 % emisí CO2, ohrožuje 
biologickou rozmanitost a podkopává 
udržitelné obhospodařování a rozvoj lesa, 
jakož i obchodní rentabilitu hospodářských
subjektů jednajících v souladu 
s použitelnými právními předpisy. Kromě 
jiného má i sociální, politické 
a hospodářské dopady.

Or. es

Pozměňovací návrh 82
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Postoj Rady
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(3a) Nezákonná těžba dřeva poškozuje 
udržitelné obhospodařování a rozvoj lesa, 
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jakož i obchodní životaschopnost 
hospodářských subjektů jednajících 
v souladu s použitelnými právními 
předpisy. Kromě toho má dalekosáhlé 
sociální, politické a ekonomické dopady 
a souvisí také s ozbrojenými konflikty 
v různých částech světa. Proto je 
v souvislosti s touto závažnou 
problematikou nezbytné zvyšovat 
informovanost členských států EU a jejich 
příslušných vnitrostátních orgánů a také 
informovanost široké veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Nezákonná těžba poškozuje spravedlivou hospodářskou soutěž v EU i ve světě. Průzkumy 
ukazují, že otázka zákonnosti dřeva (dřevařských výrobků), jež se dostává na trh, není 
občanům lhostejná. Nedílnou součástí tohoto nařízení by mělo být, aby si příslušní aktéři lépe 
uvědomovali palčivost problému nezákonné těžby dřeva. Tento problém stále přetrvává 
a často také souvisí s ozbrojenými konflikty. To je mimořádně důležité pro vypracování 
právních předpisů a jejich přijetí.

Pozměňovací návrh 83
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Postoj Rady
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(3a) Rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. 1600/2002/ES, kterým se 
stanoví šestý akční program pro životní 
prostředí1, označilo za prioritu 
přezkoumání možnosti přijmout aktivní 
opatření na předcházení a boj proti 
obchodu s nezákonně vytěženým dřevem 
a pokračování aktivní účasti Unie 
a členských států v provádění 
celosvětových i regionálních usnesení 
a dohod o otázkách lesnictví.
_____________________
1 Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 1.

Or. sv
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh 9 z prvního čtení v Parlamentu.

Pozměňovací návrh 84
Kartika Tamara Liotard

Postoj Rady
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(3a) Rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 
22. července 2002, kterým se stanoví šestý 
akční program pro životní prostředí1, 
označilo za prioritu přezkoumání 
možnosti přijmout aktivní opatření na 
předcházení a boj proti obchodu 
s nezákonně vytěženým dřevem 
a pokračování aktivní účasti Unie 
a členských států v provádění 
celosvětových i regionálních usnesení 
a dohod o otázkách lesnictví.
________________

1 Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s.1.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byl v textu uveden zdroj tohoto nařízení, tedy šestý akční program 
Společenství pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh 85
Jo Leinen, Kriton Arsenis

Postoj Rady
Bod odůvodnění 7

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(7) S ohledem na značný rozsah 
a naléhavost problému je nezbytné aktivně 

(7) S ohledem na značný rozsah 
a naléhavost problému je nezbytné aktivně 
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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 proti změně klimatu a proti 
snižování biologické rozmanitosti.

podporovat boj proti nezákonné těžbě 
dřeva a s ní souvisejícímu obchodu, doplnit 
a posílit iniciativu dobrovolných dohod 
o partnerství, vytvořit rovné podmínky pro 
všechny hospodářské subjekty 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.

Or. en

Odůvodnění

Tím, že toto nařízení stanoví jasné povinnosti a zajistí, aby je všechny hospodářské subjekty 
dodržovaly, zacelí právní mezery a zabrání hospodářským subjektům v tom, aby těžily 
z obchodování s nelegálně vytěženým dřevem. 

Pozměňovací návrh 86
Judith A. Merkies

Postoj Rady
Bod odůvodnění 8

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(8) Měla by být zohledněna úsilí zemí, 
které uzavřely dobrovolné dohody 
o partnerství FLEGT s Unií, a zásady, jež 
do nich byly začleněny, především pokud 
jde o definici pojmu „zákonně vytěžené 
dřevo“. Mělo by být také zohledněno, že 
v režimu licencí FLEGT se do Unie dováží 
pouze dřevo vytěžené v souladu 
s příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy a dřevařské výrobky z tohoto 
dřeva. Dřevo obsažené v dřevařských 
výrobcích uvedené v příloze 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, by 
proto mělo být považováno za vytěžené 

(8) Měla by být zohledněna úsilí zemí, 
které uzavřely dobrovolné dohody 
o partnerství FLEGT s Unií, a zásady, jež 
do nich byly začleněny, především pokud 
jde o definici pojmu „zákonně vytěžené 
dřevo“. Mělo by být také zohledněno, že 
v režimu licencí FLEGT se do Unie dováží 
pouze dřevo vytěžené v souladu 
s příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy a dřevařské výrobky z tohoto 
dřeva. Dřevo obsažené v dřevařských 
výrobcích uvedené v příloze 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, by 
proto mělo být považováno za vytěžené 
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zákonným způsobem, jsou-li uvedené 
dřevařské výrobky v souladu s uvedeným 
nařízením a všemi prováděcími předpisy.

zákonným způsobem, jsou-li uvedené 
dřevařské výrobky v souladu s uvedeným 
nařízením a všemi prováděcími předpisy.
Zásady stanovené v dobrovolných 
dohodách o partnerství, zejména 
v souvislosti s definicí „zákonně 
vytěženého dřeva“, musí podporovat 
udržitelné obhospodařování lesa, 
zachování biologické rozmanitosti, 
ochranu místních komunit závislých na 
lese a ochranu původních obyvatel a musí 
zaručit práva těchto komunit a obyvatel.

Or. en

Odůvodnění

Obnovuje znění postoje Parlamentu z prvního čtení, které připomíná cíle dobrovolných dohod 
o partnerství, jež podporují cíle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 87
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(8a) Komise získala při provádění akčního 
plánu FLEGT významné zkušenosti, jež 
by bylo dobré využít k dosažení cílů tohoto 
nařízení. Tyto zkušenosti by měly být 
využity zejména pro bližší upřesnění 
definice použitelných právních předpisů 
týkajících se struktury dobrovolných 
dohod o partnerství. 

Or. en

Odůvodnění
Odpovídá pozměňovacímu návrhu 16 z prvního čtení, který se vztahuje také na úlohu Komise 
v souvislosti s vymezením definice zákonnosti.
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Pozměňovací návrh 88
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(8b) Evropská unie by měla usilovat 
o poskytování dalších pobídek, jež by 
přilákaly země k tomu, aby se  účastnily 
dobrovolných dohod o partnerství 
FLEGT, a to rovněž s přihlédnutím 
k tomu, že tyto dohody mohou být 
mimořádně důležité v kontextu 
mezinárodních jednání, pokud jde 
o celosvětové úsilí řešit změnu klimatu 
snižováním odlesňování.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zdůraznit úlohu stávajícího nařízení v souvislosti s motivováním zemí k účasti na 
dobrovolných dohodách o partnerství. Důležité jsou také případné důsledky dohod 
o partnerství v rámci celosvětového úsilí o snížení odlesňování a s tím souvisejícím 
snižováním emisí.

Pozměňovací návrh 89
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Postoj Rady
Bod odůvodnění 10

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(10) S ohledem na komplexní povahu 
nezákonné těžby dřeva, pokud jde 
o související faktory a dopady, pozornost 
by se pro zamezení nezákonnému jednání 
měla soustředit na hospodářské subjekty.

(10) S ohledem na komplexní povahu 
nezákonné těžby dřeva, pokud jde 
o související faktory a dopady, pozornost 
by se pro zamezení nezákonnému jednání 
měla soustředit na hospodářské subjekty. 
Mezi nejúčinnější řešení, která 
hospodářské subjekty odradí od 
obchodování s dodavateli nezákonně 
vytěženého dřeva, patří zpřísnění 
požadavků a povinností a posílení 
právních prostředků ke stíhání 
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hospodářských subjektů za uvádění 
nezákonně vytěženého dřeva a výrobků 
z tohoto dřeva na vnitřní trh.

Or. en

Odůvodnění

Pojem "dodávání na vnitřní trh“, který navrhl zpravodaj v pozměňovacím návrhu 6, je příliš 
vágní a dává prostor k právní nejistotě. Pojem „uvádění na trh“ je definován a uplatňován 
v acquis Společenství, kdežto „dodávání“ nikoliv. Dodávání by se mohlo vztahovat na 
všechny hospodářské subjekty ve zpracovatelském řetězci, od drobných zemědělců až po 
místní obchodníky s nábytkem.

Pozměňovací návrh 90
Paolo Bartolozzi

Postoj Rady
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(10a) V Evropě i v celosvětovém měřítku 
se  stále více rozvíjí certifikace lesů. 
Certifikace lesů navíc využívá stále více 
vlád a veřejných orgánů, a to zejména 
v EU, jako prostředku pro zajištění 
zákonnosti a udržitelnosti veřejných 
zakázek. Budou-li dřevo a dřevařské 
výrobky ověřené a certifikované třetí 
stranou považovány za zákonně vytěžené, 
bude to uznáním úspěchu odvětví lesnictví 
v jeho boji proti nezákonné těžbě 
a podnětem k dalšímu rozvoji udržitelného 
obhospodařování lesů a jejich certifikace 
v celosvětovém měřítku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Bod odůvodnění 12

Postoj Rady 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 vnitřní 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, 
požadavky náležité péče stanovené tímto 
nařízením by se měly v plném rozsahu 
vztahovat jen na ty hospodářské subjekty, 
které uvádějí dřevo a dřevařské výrobky na 
vnitřní trh poprvé, a nikoli na všechny 
hospodářské subjekty v prodejním řetězci. 
Všechny hospodářské subjekty 
v dodavatelském řetězci by však měly být 
vázány prvořadým zákazem dodávání 
nezákonně vytěženého dřeva 
a dřevařských výrobků na trh a měly by 
v tomto ohledu dodržovat náležitou péči.
Hospodářské subjekty, které na trh 
uvádějí dřevo nebo dřevařské výrobky, by 
v zájmu usnadnění souladu s tímto 
prvořadým zákazem měly uplatňovat 
systémy náležité péče, jež vyvinuly samy 
nebo které byly vyvinuty kontrolními 
organizacemi.

Or. en

Odůvodnění

Pro hospodářské subjekty, které na trh uvádějí dřevo nebo dřevařské výrobky, by měly být 
systémy náležité péče povinné. Hospodářské subjekty dodávající dřevo a dřevařské výrobky 
by měly mít podstatně méně povinností.
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Pozměňovací návrh 92
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Postoj Rady
Bod odůvodnění 12

Postoj Rady 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 vnitřní 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, 
požadavky náležité péče stanovené tímto 
nařízením by se měly v plném rozsahu 
vztahovat jen na ty hospodářské subjekty, 
které uvádějí dřevo a dřevařské výrobky na 
vnitřní trh poprvé, a nikoli na všechny 
hospodářské subjekty v prodejním řetězci.
Hospodářské subjekty, jež uvádějí dřevo 
nebo dřevařské výrobky na trh poprvé, by 
měly být vázány zákazem uvádění 
nezákonně vytěženého dřeva 
a dřevařských výrobků na trh a měly by 
v tomto ohledu dodržovat náležitou péči.

Or. en

Odůvodnění

Pojem "dodávání na vnitřní trh“, který navrhl zpravodaj v pozměňovacím návrhu 8, je příliš 
vágní a dává prostor k právní nejistotě. Pojem „uvádění na trh“ je definován a uplatňován 
v acquis Společenství, kdežto „dodávání“ nikoliv. Není rozumné, aby byl odpovědností zatížen 
celý dodavatelský řetězec.

Pozměňovací návrh 93
Kartika Tamara Liotard

Postoj Rady
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(14a) Hospodářské subjekty ze zemí s lesy 
mezinárodního ekologického významu by 
měly mít zvláštní odpovědnost za 
udržitelnou těžbu dřeva.
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Or. en

Odůvodnění

Velký počet původních lesů a lesů, které jsou vysoce hodnotné z hlediska ochrany přírody, se 
často nachází v rozvojových zemích, kde také hrozí vysoké nebezpečí nezákonné těžby. 
Hospodářské subjekty působící v těchto zemích by si proto měly být vědomy své úlohy pro 
jejich zachování.

Pozměňovací návrh 94
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Bod odůvodnění 16

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(16) Aby nedocházelo ke zbytečnému 
administrativnímu zatížení, nemělo by být 
po hospodářských subjektech, které již 
používají systémy nebo postupy v souladu 
s požadavky tohoto nařízení, požadováno, 
aby zavedly nové systémy.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tomuto pozměňovacímu návrhu neodpovídá žádný článek.

Pozměňovací návrh 95
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(18a) Účinné uplatňování tohoto nařízení 
vyžaduje intenzivní spolupráci mezi 
vnitrostátními orgány i mezi různými 
orgány státní správy, jež zahrnují mimo 
jiné agentury odpovědné za lesnictví 
a prosazování nařízení v oblasti životního 
prostředí a celní agentury.
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Or. en

Odůvodnění

Aby se dařilo bránit uvádění nezákonně vytěženého dřeva na trh, může být nezbytné, aby mezi 
sebou spolupracovaly různé agentury.

Pozměňovací návrh 96
Andres Perello Rodriguez

Postoj Rady
Bod odůvodnění 21

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(21) 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.

(21) Vzhledem k mezinárodní povaze 
nezákonné těžby dřeva a souvisejícího 
obchodu by příslušné orgány měly 
spolupracovat mezi sebou, s organizacemi 
občanské společnosti, průmyslovými 
organizacemi i se správními orgány 
třetích zemí a s Komisí.

Or. es

Pozměňovací návrh 97
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(21a) Aby členské státy usnadnily 
hospodářským subjektům, které na trh 
uvádějí nebo dodávají dřevo nebo 
dřevařské výrobky, dodržování požadavků 
tohoto nařízení, měly by s ohledem na 
situaci malých a středních podniků 
hospodářským subjektům poskytnout 
technickou a jinou pomoc a usnadnit 
výměnu informací, zejména s ohledem na 
plnění povinnosti těchto hospodářských 
subjektů vykonávat náležitou péči.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh poskytuje rámec pro snížení administrativní zátěže a zohledňuje 
situaci malých a středních podniků. Poskytuje základ pro nový článek týkající se technické 
pomoci pro hospodářské subjekty a výměny informací. 

Pozměňovací návrh 98
Daciana Octavia Sârbu

Postoj Rady
Bod odůvodnění 22

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(22) Členské státy by měly zajistit, aby 
porušování tohoto nařízení bylo trestáno 
účinnými, přiměřenými a odrazujícími 
sankcemi.

(22) Členské státy by měly zajistit, aby 
porušování tohoto nařízení bylo trestáno 
účinnými, přiměřenými a odrazujícími 
sankcemi. Je třeba upozornit na to, že ve 
venkovských oblastech, zejména v nových 
členských státech, je velký počet lidí, kteří 
stále žijí samozásobitelským způsobem 
života, jenž může zahrnovat těžbu dřeva 
a jeho drobnou distribuci. Uplatňování 
sankcí za nedodržování tohoto nařízení by 
mělo zohlednit zvláštní podmínky těchto 
hospodářských subjektů, které žijí 
samozásobitelským způsobem života 
a mají k provádění požadavků  kladených 
systémy náležité péče omezené možnosti, 
zatímco jiné, velké hospodářské subjekty 
provozující obchod a disponující větším 
počtem zdrojů mohou tyto požadavky 
splňovat snadněji.

Or. en

Odůvodnění

Budou-li sankce na úrovni EU zavedeny, bylo by vhodné, aby členským státům byla 
ponechána určitá pružnost, pokud jde o případy lidí žijících samozásobitelským způsobem 
života, kteří sice mohou spadat do kategorie „hospodářských subjektů“, ale kteří 
pravděpodobně nemají k provádění systémů náležité péče, auditů apod. potřebné znalosti ani 
zdroje.
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Pozměňovací návrh 99
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Bod odůvodnění 23

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(23) Komise by měla být zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování EU, pokud jde o postupy pro 
uznání a stažení uznání kontrolních 
organizací, další příslušná kritéria pro 
posouzení rizik, jež mohou být nutná 
k doplnění kritérií již stanovených tímto 
nařízením, a seznam dřeva a dřevařských 
výrobků, na něž se toto nařízení vztahuje. 
V souladu se závazkem, který Komise 
učinila ve svém sdělení ze dne 
9. prosince 2009 o provádění článku 290 
Smlouvy o fungování EU, je obzvláště 
důležité, aby Komise během přípravných 
prací vedla konzultace s odborníky.

(23) Komise by měla být zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování EU, pokud jde o postupy pro 
uznání a stažení uznání kontrolních 
organizací, o obecné zásady a kritéria pro 
bližší upřesnění definice použitelných 
právních předpisů a další příslušná kritéria 
pro posouzení rizik, jež mohou být nutná 
k doplnění kritérií již stanovených tímto 
nařízením, a seznam dřeva a dřevařských 
výrobků, na něž se toto nařízení vztahuje. 
V souladu se závazkem, který Komise 
učinila ve svém sdělení ze dne 
9. prosince 2009 o provádění článku 290 
Smlouvy o fungování EU, je obzvláště 
důležité, aby Komise během přípravných 
prací vedla konzultace s odborníky.

Or. en

Odůvodnění

Navazuje na návrh blíže definovat právní zásady a kritéria prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 100
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(23a) Aby se zabezpečilo plynulé 
fungování vnitřního trhu s dřevařskými 
výrobky, měla by Komise průběžně 
zkoumat vliv tohoto nařízení. Zvláště by se 
měla zaměřit na to, jaké důsledky má toto 
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nařízení pro malé a střední podniky. 
Komise by proto měla v souladu s tím 
pravidelně vypracovávat studii a analýzu 
vlivů tohoto nařízení, a to zejména na 
malé a střední podniky a na udržitelné 
lesnické postupy.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 29 z prvního čtení. Základ pro čl. 18 odst. 3 upravující podávání zpráv 
o vlivech tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 101
Anja Weisgerber

Postoj Rady
Článek 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících 
poprvé na vnitřní trh dřevo a dřevařské 
výrobky s cílem snížit riziko uvádění 
nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských 
výrobků z tohoto dřeva na trh na minimum.

Tímto nařízením se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících nebo 
dodávajících poprvé na vnitřní trh dřevo 
a dřevařské výrobky s cílem snížit riziko 
uvádění nezákonně vytěženého dřeva 
a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na 
trh na minimum.

Or. de

Odůvodnění

Požadavek náležité péče by se měl v plné míře uplatňovat pouze na účastníka trhu, který 
uvádí nebo dodává dřevo na trh poprvé. Cílená kontrola případů prvního uvádění dřeva na 
trh je dostatečná a přiměřená.  
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Pozměňovací návrh 102
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Postoj Rady
Článek 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících 
poprvé na vnitřní trh dřevo a dřevařské 
výrobky s cílem snížit riziko uvádění 
nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských 
výrobků z tohoto dřeva na trh na minimum.

Tímto nařízením se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících 
poprvé na vnitřní trh dřevo a dřevařské 
výrobky s cílem vyvarovat se uvádění 
nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských 
výrobků z tohoto dřeva na trh.

Or. en

Odůvodnění

Aby se snížila administrativní zátěž pro malé a střední podniky, mělo by se toto nařízení 
vztahovat pouze na hospodářské subjekty, které uvádějí výrobek nebo dřevo na vnitřní trh 
poprvé.

Pozměňovací návrh 103
Paolo Bartolozzi

Postoj Rady
Článek 2 – písm. d

Postoj Rady Pozměňovací návrh

d) „zemí původu vytěženého dřeva“ země 
nebo území, kde bylo vytěženo dřevo, 
včetně dřeva, jež je obsaženo 
v dřevařských výrobcích;

d) „zemí původu vytěženého dřeva“ země, 
kde bylo dřevo nebo dřevo, jež je součástí 
dřevařských výrobků, vytěženo;

Or. en
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Pozměňovací návrh 104
Christa Klaß

Postoj Rady
Čl. 2 – písm. f a (nové)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

fa) „rizikem“ riziko obchodování 
s nezákonně vytěženým dřevem nebo 
dřevařskými výrobky z tohoto dřeva, jež 
byly uvedeny na trh v důsledku 
nedodržování vnitrostátních právních 
předpisů a/nebo v důsledku nesprávného 
uplatňování systémů obchodní kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Christa Klaß

Postoj Rady
Čl. 2 – písm. f b (nové)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

fb) „zanedbatelným“ skutečnost, že 
příslušná fakta neodůvodňují předpoklad, 
že příslušné dřevo či dřevo použité 
u příslušného dřevařského výrobku bylo 
pokáceno v rozporu s příslušnými 
použitelnými vnitrostátními právními 
předpisy a v rozporu se všemi systémy 
kontroly týkajícími se obchodování se 
dřevem, a že toto dřevo tudíž nesmí být 
uváděno na trh; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 106
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Čl. 2 – písm. f b (nové)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

fb) „náležitou péčí“ povinnost využít 
všechny nezbytné prostředky k zajištění 
toho, aby nezákonně vytěžené dřevo 
a dřevařské výrobky nebyly uváděny či 
dodávány na trh;

Or. en

Odůvodnění

Objasňuje význam a doplňuje článek 4.

Pozměňovací návrh 107
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Článek 2 – písm. g

Postoj Rady Pozměňovací návrh

g)„použitelnými právními předpisy“ platné 
právní předpisy v zemi původu vytěženého 
dřeva, které upravují:

g) „použitelnými právními předpisy“ 
platné právní předpisy v zemi původu 
vytěženého dřeva, včetně vnitrostátních 
právních předpisů a předpisů na nižší než 
celostátní úrovni, nařízení, ustálené 
judikatury a ratifikovaných 
mezinárodních dohod, které upravují:

– těžební práva na dřevo v rámci 
zveřejněných hranic;

i) práva na přístup, využití a držbu, včetně 
zákonných, zaručených nebo uznávaných 
zvykových práv původních obyvatel;

– platby za těžební práva a dřevo, včetně 
povinností souvisejících s těžbou dřeva;

ii) ochranu životního prostředí, včetně 
zachování a obhospodařování lesů;

– těžbu dřeva, včetně přímo souvisejících 
právních předpisů z oblasti životního 
prostředí a lesnictví;

iii) těžbu dřeva;

– zákonná práva třetích stran týkající se 
využití a držby, která je dotčena těžbou 

iv) zpracování dřeva;
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dřeva, a
v) daně, poplatky a licenční poplatky, do 
té míry, do jaké se vztahují na odvětví 
lesnictví;
vi) dobré životní podmínky daných 
společenství a ochranu pracovníků, včetně 
jejich zdraví a bezpečnosti;

– obchodní a celní právní předpisy, do té 
míry, do jaké se vztahují na odvětví 
lesnictví.

vii) obchodní a celní právní předpisy, do té 
míry, do jaké se vztahují na odvětví 
lesnictví;

Komise pro bližší vymezení této definice 
stanoví prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci obecné zásady a kritéria a v co 
nejširší míře shrne a zveřejní ukazatele 
pro každou zemi produkující dřevo. 
Co se týče aktů v přenesené pravomoci 
uvedených pod tímto písmenem, použije se 
postup stanovený v článcích 13, 14 a 15.

Or. en

Odůvodnění

Definice vychází ze soustavy právních předpisů týkajících se dobrovolných dohod 
o partnerství FLEGT a čerpá ze zkušeností Komise. Podobnou strukturu mají také existující 
režimy. Zajišťuje, aby v systémech náležité péče byly dodržovány společné pokyny a metodiky. 
Vyhýbá se definicím ad hoc. Zahrnuje – stejně jako pozměňovací návrh 38 z prvního čtení –
ratifikované mezinárodní dohody, daná společenství, obhospodařování lesa, dobré životní 
podmínky, práva pracovníků a původních obyvatel. Zásady a kritéria budou muset být 
vypracovány prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 108
Gerben-Jan Gerbrandy

Postoj Rady
Článek 2 – písm. g

Postoj Rady Pozměňovací návrh

g) „použitelnými právními předpisy“ 
platné právní předpisy v zemi původu 
vytěženého dřeva, které upravují:

g) „použitelnými právními předpisy“ 
zákony a právní předpisy, ať už 
vnitrostátní, regionální nebo mezinárodní,
platné v zemi původu vytěženého dřeva, 
které upravují:
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– těžební práva na dřevo v rámci 
zveřejněných hranic;

– těžební práva na dřevo v rámci legálně 
zveřejněných hranic;

– platby za těžební práva a dřevo, včetně 
povinností souvisejících s těžbou dřeva;

– platby za těžební práva a dřevo, včetně 
daní a povinností souvisejících s těžbou 
dřeva;

– těžbu dřeva, včetně přímo souvisejících 
právních předpisů z oblasti životního 
prostředí a lesnictví;

– požadavky na zachování biologické 
rozmanitosti, těžbu dřeva 
a obhospodařování lesů, včetně 
souvisejících právních předpisů z oblasti 
životního prostředí a lesnictví a z oblasti 
práce a sociální péče;

– zákonná práva třetích stran týkající se 
využití a držby, která je dotčena těžbou 
dřeva, a

– zákonná práva třetích stran nebo zvyková 
práva týkající se využití a držby, která je 
dotčena těžbou dřeva, a 

– obchodní a celní právní předpisy, do té 
míry, do jaké se vztahují na odvětví 
lesnictví.

– obchodní a celní právní předpisy, do té 
míry, do jaké se vztahují na odvětví 
lesnictví.

Or. en

Odůvodnění

Zčásti obnovuje klíčové prvky pozměňovacího návrhu 38 z prvního čtení, jenž byl přijat dne 
22. dubna 2009.

Pozměňovací návrh 109
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Čl. 2 – písm. g a (nové)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ga) „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.

Or. en

Odůvodnění

Definice vychází z původního návrhu Komise. 
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Pozměňovací návrh 110
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Postoj Rady
Čl. 3 – nadpis

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Postavení dřevařských výrobků, na které se 
vztahuje prosazování práva, správa 
a obchod v lesnictví (FLEGT) a Úmluva 
o mezinárodním obchodu ohroženými 
druhy volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (CITES)

Postavení dřevařských výrobků, na které se 
vztahuje prosazování práva, správa 
a obchod v lesnictví (FLEGT), Úmluva 
o mezinárodním obchodu ohroženými 
druhy volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (CITES) a existující 
celosvětově uznávané programy 
certifikace lesů 

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné uznat význam existujících a spolehlivých programů certifikace lesů. Začlenění 
těchto programů by snad také mohlo vést k nárůstu certifikovaných lesů ve světě.

Pozměňovací návrh 111
Paolo Bartolozzi

Postoj Rady
Čl. 3 – nadpis

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Postavení dřevařských výrobků, na které se 
vztahuje prosazování práva, správa 
a obchod v lesnictví (FLEGT) a Úmluva 
o mezinárodním obchodu ohroženými 
druhy volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (CITES)

Postavení dřevařských výrobků, na které se 
vztahuje prosazování práva, správa 
a obchod v lesnictví (FLEGT) a Úmluva 
o mezinárodním obchodu ohroženými 
druhy volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (CITES) a systémy 
certifikace ověřené třetí stranou

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Postoj Rady
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Dřevo a dřevařské výrobky, které byly 
certifikovány věrohodným systémem 
certifikace ověřeným třetí stranou se pro 
účely tohoto nařízení považují za zákonně 
vytěžené. 

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné uznat význam existujících a spolehlivých programů certifikace lesů. Začlenění 
těchto programů by snad také mohlo vést k nárůstu certifikovaných lesů ve světě.

Pozměňovací návrh 113
Paolo Bartolozzi

Postoj Rady
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Dřevo a dřevařské výrobky, které byly 
certifikovány v souladu s programem 
certifikace lesa ověřeným třetí stranou, 
který zahrnuje povinnost zákonnosti 
a který je v souladu s tímto nařízením 
a jeho prováděcími ustanoveními, se pro 
účely tohoto nařízení považují za zákonně 
vytěžené.

Or. en
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Pozměňovací návrh 114
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Postoj Rady
Čl. 4 – odst. -1 (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

-1. Uvádění či dodávání nezákonně 
vytěženého dřeva nebo dřevařských 
výrobků z tohoto dřeva na trh se zakazuje. 
Hospodářské subjekty uplatňují náležitou 
péči s cílem zabezpečit, že na trh 
neuvedou nebo nedodají nezákonně 
vytěžené dřevo nebo dřevařské výrobky 
z tohoto dřeva.

Or. en

Odůvodnění

Zásadním předpokladem pro dosažení cílů stanovených tímto nařízením je prvořadý zákaz 
uvádění nezákonně vytěženého dřeva na trh. Pro zachování právní jistoty je navíc nezbytné 
stanovit přímou vazbu mezi zákazem a konkrétními povinnostmi hospodářských subjektů.

Pozměňovací návrh 115
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Postoj Rady
Čl. 4 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Hospodářské subjekty vykonávají 
náležitou péči, aby snížily na minimum 
riziko uvádění nezákonně vytěženého 
dřeva nebo dřevařských výrobků z tohoto
dřeva na trh. Za tímto účelem použijí
rámec postupů a opatření vymezený 
v článku 5 (dále jen „systém náležité 
péče“).

1. Hospodářské subjekty, které na trh 
uvádějí nebo dodávají dřevo a dřevařské 
výrobky, zajistí dodržování povinnosti 
stanovené v odstavci -1 použitím rámce
postupů a opatření vymezeného v článku 5 
(dále jen „systém náležité péče“). Tento 
systém náležité péče zavede buď 
hospodářský subjekt, nebo kontrolní 
organizace uvedená v článku 7.

Or. en
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Odůvodnění

Zavádí vazbu mezi povinností náležité péče a zákazem. Posiluje právní jistotu hospodářských 
subjektů i jejich právní ochranu. Otázky týkající se provádění a prosazování samotného 
zákazu, jež vznesla Komise, řeší přímo, díky čemuž je zákaz přiměřenější.

Pozměňovací návrh 116
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Čl. 4 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Každý hospodářský subjekt udržuje 
a pravidelně hodnotí svůj vlastní systém 
náležité péče, který používá, s výjimkou 
situace, kdy hospodářský subjekt využívá 
systém náležité péče zavedený kontrolní 
organizací uvedenou v článku 7.

2. Každý hospodářský subjekt udržuje 
a pravidelně hodnotí svůj vlastní systém 
náležité péče, který používá, s výjimkou 
situace, kdy hospodářský subjekt využívá 
systém náležité péče zavedený kontrolní 
organizací uvedenou v článku 7. Jako 
základ systému náležité péče lze využít 
stávající vnitrostátní mechanismus 
legislativního dohledu a jakékoli 
dobrovolné správní mechanismy, které 
splňují požadavky stanovené tímto 
nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 42 Evropského parlamentu z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 117
Theodoros Skylakakis, Cristina Gutiérrez-Cortines

Postoj Rady
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2a. Hospodářské subjekty, s výjimkou 
malých a středních podniků, které uvádějí 
na trh dřevo a dřevařské výrobky 
v hodnotě převyšující 100 000 EUR ročně, 
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musí být v průběhu celého dodavatelského 
řetězce schopné:
i) identifikovat hospodářský subjekt, který 
jim dřevo a dřevařské výrobky dodal, 
a hospodářský subjekt, jemuž byly dřevo 
a dřevařské výrobky dodány;
ii) na vyžádání poskytnout informace 
o názvu druhu, zemi/zemích těžby, 
případně potvrzení o původu;
iii) v případě potřeby zkontrolovat, zda 
hospodářský subjekt, který dřevo 
a dřevařské výrobky dodal, splnil
povinnosti vyplývající z tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Hospodářské subjekty, které dodávají na trh dřevo a dřevařské výrobky, vyjma malých 
a středních podniků, by v případě velkoobjemových transakcí měly uplatňovat náležitou péči 
a měly by mít povinnost poskytovat základní informace o výrobcích, odkud pocházejí a kam 
jsou dodávány.

Pozměňovací návrh 118
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pokud hospodářský subjekt ví, má 
podezření nebo opodstatněné důvody se 
domnívat, že je na trh uváděno nebo 
dodáváno nezákonně vytěžené dřevo nebo 
dřevařské výrobky z tohoto dřeva, 
informují o tom příslušné orgány.

Or. en

Odůvodnění

Zavádí ohlašovací povinnost, která by podporovala prosazování zákazu v jeho přiměřené 
a proveditelné podobě a zabránila tomu, aby bylo nezákonně vytěžené dřevo uváděno na trh.
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Pozměňovací návrh 119
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) postupy posouzení rizik, které umožňují 
provozovateli analyzovat a posoudit riziko 
uvedení nezákonně vytěženého dřeva nebo 
dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh.

b) postupy posouzení rizik, které umožňují 
provozovateli analyzovat a posoudit riziko 
uvedení nezákonně vytěženého dřeva nebo 
dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh.

Takové postupy zohledňují informace 
uvedené v písmeni a) i příslušná kritéria 
pro posouzení rizik, zahrnující:

Takové postupy zohledňují informace 
uvedené v písmeni a) i příslušná kritéria 
pro posouzení rizik, zahrnující:

– zajištění souladu s použitelnými právními 
předpisy, což může zahrnovat certifikaci 
nebo jiné režimy ověřování třetích stran, 
které se týkají souladu s použitelnými 
právními předpisy;

– zajištění souladu s použitelnými právními 
předpisy, což může zahrnovat certifikaci 
nebo jiné režimy ověřování třetích stran, 
které se týkají souladu s použitelnými 
právními předpisy;

– šíření se nezákonné těžby konkrétních 
druhů dřevin;

– úroveň konzultací zúčastněných stran;

– šíření se nezákonné těžby nebo
nezákonných postupů v zemi původu 
vytěženého dřeva nebo v regionu dané 
země, v němž bylo dřevo vytěženo;

– rozšířenost nezákonné těžby nebo 
nezákonných postupů v zemi původu 
vytěženého dřeva nebo v regionu dané 
země, v němž bylo dřevo vytěženo, včetně 
posouzení rozšířenosti ozbrojených 
konfliktů, zdokumentovaných nedostatků 
v lesní správě a vysoké míry korupce;

– existující zákazy vydané Radou 
bezpečnosti OSN nebo Radou Evropské 
unie týkající se dovozu nebo vývozu dřeva;

– komplexnost dodavatelského řetězce 
dřevařských výrobků;

– komplexnost dodavatelského řetězce 
dřevařských výrobků;

Or. en

Odůvodnění

Hlavním rysem a úspěchem akčního plánu FLEGT jsou konzultace zúčastněných subjektů. 
Otevřenost systému náležité péče je prvkem, který může významně přispět k jeho úspěchu, 
pokud jde o účinné hodnocení rizik. Vrací se rovněž  k pozměňovacímu návrhu 47 z prvního 
čtení o konfliktních oblastech. Výslovnou součástí postupu hodnocení rizika by mělo být 
i posouzení ozbrojeného konfliktu. Tento postup by měl zohledňovat také příslušné zákazy.
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Pozměňovací návrh 120
Paolo Bartolozzi

Postoj Rady
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) postupy posouzení rizik, které umožňují 
provozovateli analyzovat a posoudit riziko 
uvedení nezákonně vytěženého dřeva nebo 
dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh. 

b) postupy posouzení rizik, které umožňují 
provozovateli analyzovat a posoudit riziko 
uvedení nezákonně vytěženého dřeva nebo 
dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh.

Takové postupy zohledňují informace 
uvedené v písmeni a) i příslušná kritéria 
pro posouzení rizik, zahrnující:

Takové postupy zohledňují informace 
uvedené v písmeni a) i příslušná kritéria 
pro posouzení rizik, zahrnující:

– zajištění souladu s použitelnými právními 
předpisy, což může zahrnovat certifikaci 
nebo jiné režimy ověřování třetích stran, 
které se týkají souladu s použitelnými 
právními předpisy;

– zajištění souladu s použitelnými právními 
předpisy, což může zahrnovat certifikaci 
nebo jiné režimy ověřování třetích stran, 
které se týkají souladu s použitelnými 
právními předpisy;

– šíření se nezákonné těžby konkrétních 
druhů dřevin;

– rozšířenost nezákonné těžby konkrétních 
druhů dřevin;

– šíření se nezákonné těžby nebo 
nezákonných postupů v zemi původu 
vytěženého dřeva nebo v regionu dané 
země, v němž bylo dřevo vytěženo;

– rozšířenost nezákonné těžby v zemi 
původu vytěženého dřeva nebo v regionu 
dané země, v němž bylo dřevo vytěženo;

– komplexnost dodavatelského řetězce 
dřevařských výrobků;

– komplexnost dodavatelského řetězce 
dřevařských výrobků;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Anja Weisgerber

Postoj Rady
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) není-li riziko zjištěné během postupů 
posouzení rizik podle písmene b) 
zanedbatelné, postupy zmírňování rizika 

c) není-li riziko zjištěné během postupů 
posouzení rizik podle písmene b) nebo na 
základě objektivních kritérií zanedbatelné, 
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sestávající ze souboru opatření a postupů, 
které jsou odpovídající a přiměřené pro 
účinné snižování daného rizika a které 
mohou zahrnovat požádání o doplňkové 
informace či doklady nebo ověření třetí 
strany.

postupy zmírňování rizika sestávající ze 
souboru opatření a postupů, které jsou 
odpovídající a přiměřené pro účinné 
snižování daného rizika a které mohou 
zahrnovat požádání o doplňkové informace 
či doklady nebo ověření třetí strany.

Or. de

Odůvodnění

Riziko nezákonné těžby je díky podmínkám stanoveným v právních předpisech a díky vazbě 
majitelů lesů na jejich lesní plochy v mnoha případech nulové či zanedbatelné. Toto riziko je 
možné odpovídajícím způsobem posoudit na základě postupů posouzení rizik a také na 
základě objektivních kritérií (např. v případě majitelů, kteří vlastní malé lesní parcely). To 
umožňuje, aby provádění vykazovalo mezi náklady a přínosy vhodný poměr. 

Pozměňovací návrh 122
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Postoj Rady
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. S cílem zohlednit vývoj na trhu 
a zkušenosti získané při provádění tohoto 
nařízení, zjištěné zejména prostřednictvím 
zpráv podávaných podle čl. 18 odst. 3, 
může Komise přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování EU, pokud jde 
o další příslušná kritéria pro posouzení 
rizik, jež mohou být nutná k doplnění 
kritérií podle odst. 1 písm. b) druhého 
pododstavce tohoto článku. Komise 
přijímá tyto akty v přenesené pravomoci 
v souladu s příslušnými ustanoveními 
tohoto nařízení.

3. S ohledem na vývoj na trhu a na 
zkušenosti získané při provádění tohoto 
nařízení, zjištěné zejména prostřednictvím 
zpráv podávaných podle čl. 18 odst. 3, 
může Komise přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování EU k doplnění 
odstavce 1 tohoto článku s cílem zvýšit 
účinnost systémů náležité péče ve snaze 
zabránit uvádění nezákonně vytěženého 
dřeva nebo výrobků z tohoto dřeva na 
vnitřní trh.

Or. en

Odůvodnění

Pojem "dodávání na vnitřní trh“, který navrhl zpravodaj, je příliš vágní a dává prostor 
k právní nejistotě. Pojem „uvádění na trh“ je definován a uplatňován v acquis Společenství, 
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kdežto „dodávání“ nikoliv. Dodávání by se mohlo vztahovat na všechny hospodářské subjekty 
ve zpracovatelském řetězci, od drobných zemědělců až po místní obchodníky s nábytkem.

Pozměňovací návrh 123
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. S cílem zohlednit vývoj na trhu 
a zkušenosti získané při provádění tohoto 
nařízení, zjištěné zejména prostřednictvím 
zpráv podávaných podle čl. 18 odst. 3, 
může Komise přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování EU, pokud jde 
o další příslušná kritéria pro posouzení 
rizik, jež mohou být nutná k doplnění 
kritérií podle odst. 1 písm. b) druhého 
podostavce tohoto článku. Komise přijímá 
tyto akty v přenesené pravomoci v souladu 
s příslušnými ustanoveními tohoto 
nařízení.

3. S cílem zohlednit vývoj na trhu 
a zkušenosti získané při provádění tohoto 
nařízení, zjištěné zejména při výměně 
informací uvedené v článku 11a1

a prostřednictvím zpráv podávaných podle 
čl. 18 odst. 3, může Komise přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, 
pokud jde o další příslušná kritéria pro 
posouzení rizik, jež mohou být nutná 
k doplnění kritérií podle odst. 1 písm. b) 
druhého pododstavce tohoto článku. 
Komise přijímá tyto akty v přenesené 
pravomoci v souladu s příslušnými 
ustanoveními tohoto nařízení.

______________
1 Článek 11a (nový)
1. Příslušné orgány za podpory Komise 
poskytují hospodářským subjektům 
technickou pomoc a vedení, přičemž 
berou v potaz postavení malých a 
středních podniků, s cílem usnadnit jim 
plnění požadavků tohoto nařízení, 
zejména pokud jde o provádění systému 
náležité péče v souladu s článkem 5.
2. Příslušné orgány za podpory Komise 
usnadňují výměnu informací o 
osvědčených postupech, pokud jde o 
provádění tohoto nařízení, a na žádost 
zpřístupňují tyto informace hospodářským 
subjektům, zejména malým a středním 
podnikům.
3. Příslušné orgány a Komise spravují a 
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šíří informace o nezákonné těžbě dřeva a 
souvisejícím obchodu s cílem pomoci 
hospodářským subjektům při posouzení 
systémového rizika, jež je stanoveno v čl. 5 
odst. 1 písm. b).
4. Při šíření těchto informací členské státy 
zajistí dodržování profesního tajemství a 
zaručí důvěrnost veškerých osobních 
údajů, které mají v držení nebo ve 
vědomosti, v souladu se směrnicí 95/46.
5. Pomoc se poskytuje způsobem, který 
zabraňuje střetu s úkoly příslušných 
orgánů a zachovává jejich nezávislost při 
vymáhání nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Při doplňování kritérií pro posouzení systémového rizika by měly být zohledněny také 
zkušenosti nabyté při technické pomoci a vedení.

Pozměňovací návrh 124
Julie Girling

Postoj Rady
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3a. Jednotlivým členským státům nebude 
bráněno v tom, aby při povolení uvádět 
dřevo a dřevařské výrobky na trh kladly 
na těžbu a původ dřeva přísnější 
požadavky, než jaké jsou stanoveny 
v tomto nařízení, včetně požadavku 
udržitelného obhospodařování lesů, 
ochrany životního prostředí, zachování 
biologické rozmanitosti a ekosystémů, 
ochrany místních komunit a jejich 
přirozeného prostředí, ochrany komunit 
závislých na lese a respektování práv 
původních obyvatel a lidských práv.

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh přejímá pozměňovací návrhy Parlamentu z prvního čtení, které členským 
státům umožňují ve vhodných případech přijmout přísnější vnitrostátní požadavky.

Pozměňovací návrh 125
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Postoj Rady
Článek 5 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 5a
Označování

Členské státy zajistí, aby do …* byly 
veškeré dřevo a dřevařské výrobky 
uváděné na trh řádně označeny 
s uvedením informací specifikovaných 
v čl. 4 odst. 2 písm. a) bodu i) a ii).
Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci přijmout podrobná 
pravidla k zajištění účinného fungování 
systému označování. Pro akty v přenesené 
pravomoci uvedené v tomto odstavci se 
použijí postupy podle článků 13, 14 a 15.
* Úř. věst.: dva roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Pojem "dodávání na vnitřní trh“, který navrhl zpravodaj v pozměňovacím návrhu 35, je příliš 
vágní a dává prostor k právní nejistotě. Pojem „uvádění na trh“ je definován a uplatňován 
v acquis Společenství, kdežto „dodávání“ nikoliv. Dodávání by se mohlo vztahovat na 
všechny hospodářské subjekty ve zpracovatelském řetězci, od drobných zemědělců až po 
místní obchodníky s nábytkem.
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Pozměňovací návrh 126
Anja Weisgerber

Postoj Rady
Článek 5 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 5 a
Členské státy mohou povolit účastníkům 
trhu, aby výhradně na dobrovolné bázi 
označili zákonně a udržitelně vytěžené 
dřevo a přijali za tímto účelem pravidla 
pro jejich oblast, aby zabránili zneužití 
nebo padělání.

Or. de

Odůvodnění

Opatření obsažená v nařízení poskytují dostatečnou záruku, že na trh EU bude uváděno pouze 
zákonně a udržitelně vytěžené dřevo. Tím pádem není třeba dodatečného označování, které by 
si od účastníků trhu vyžádalo zbytečné úsilí a byrokratické překážky. Pokud členské státy zvolí 
tento nástroj používat z obchodních důvodů, měly by k tomu být oprávněny na dobrovolném 
principu. 

Pozměňovací návrh 127
Judith A. Merkies

Postoj Rady
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí jeden či několik 
příslušných orgánů odpovědných za 
uplatňování tohoto nařízení. 

1. Každý členský stát určí jeden či několik 
příslušných orgánů odpovědných za 
uplatňování tohoto nařízení. Těmto 
orgánům jsou poskytnuty dostatečné 
pravomoci, aby mohly prosazovat toto 
nařízení sledováním jeho uplatňování, 
vyšetřováním údajných porušení předpisů 
ve spolupráci s celními orgány a včasným 
podáváním zpráv o trestných činech 
žalujícímu orgánu.

Or. en
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Odůvodnění

Přejmutí pozměňovacího návrhu Parlamentu z prvního čtení. Při zajišťování důkladného a 
účinného provádění nařízení hrají klíčovou úlohu příslušné vnitrostátní orgány. Je proto 
zásadní poskytnout jim nezbytné pravomoci ale také jasný časový horizont, aby se mohly 
řádně připravit na provádění nařízení.

Pozměňovací návrh 128
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Článek 6 – odst. 1 - pododstavec 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Těmto orgánům jsou poskytnuty 
dostatečné pravomoci, aby mohly 
prosazovat toto nařízení sledováním jeho 
uplatňování, vyšetřováním údajných 
porušení předpisů ve spolupráci s celními 
orgány a včasným podáváním zpráv 
o trestných činech žalujícímu orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 63 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 129
Gerben-Jan Gerbrandy

Postoj Rady
Čl. 7 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Kontrolní organizace plní tyto funkce: 1. Kontrolní organizace:

a) udržují a pravidelně hodnotí systém 
náležité péče v souladu s článkem 5 
a udělují hospodářským subjektům práva 
jej využívat;

a) udržují a pravidelně hodnotí systém 
náležité péče v souladu s článkem 5
a udělují hospodářským subjektům práva 
jej využívat;

b) ověřují řádné využívání systému náležité 
péče ze strany takových hospodářských 

b) ověřují řádné využívání vlastního 
systému náležité péče ze strany takových 
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subjektů; hospodářských subjektů;
c) přijímají odpovídající opatření 
v případě, že hospodářský subjekt řádně 
nevyužívá svůj systém náležité péče, 
a oznamují příslušným orgánům případy 
závažných nebo opakovaných porušení ze 
strany hospodářského subjektu.

c) přijímání odpovídajících opatření 
v případě, že hospodářský subjekt řádně 
nevyužívá svůj systém náležité péče, 
a oznamují příslušným orgánům případy 
porušení ze strany hospodářského subjektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) ověřují řádné využívání systému 
náležité péče ze strany takových 
hospodářských subjektů;

b) uplatňují kontrolní mechanismy 
zajišťující to, aby hospodářské subjekty, 
jimž udělily osvědčení jakožto uživatelům 
jejich systému náležité péče, tyto systémy 
řádně využívaly;

Or. en

Odůvodnění

Původní znění Komise a pozměňovací návrh 51 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 131
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) přijímají odpovídající opatření 
v případě, že hospodářský subjekt řádně 
nevyužívá svůj systém náležité péče, 
a oznamují příslušným orgánům případy 
závažných nebo opakovaných porušení ze 
strany hospodářského subjektu.

c) přijímají odpovídající disciplinární
opatření vůči každému hospodářskému 
subjektu, který získal osvědčení, avšak 
neuplatňuje svůj systém náležité péče;
disciplinární opatření zahrnují podávání 
zpráv o dané věci příslušnému 
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vnitrostátnímu orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Původní znění Komise a pozměňovací návrh 51 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 132
Paolo Bartolozzi

Postoj Rady
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) vykonává své funkce způsobem, který 
zabraňuje střetům zájmů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Judith A. Merkies

Postoj Rady
Čl. 7 – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Příslušné orgány vykonávají 
v pravidelných intervalech kontroly s cílem 
ověřit, že kontrolní organizace 
vykonávající činnost v rámci jurisdikce 
příslušných orgánů nadále plní funkce 
uvedené v odstavci 1 a splňuje požadavky 
stanovené v odstavci 2.

4. Příslušné orgány vykonávají  v souladu 
s ročním plánem nebo na základě 
opodstatněných obav třetích stran 
v pravidelných intervalech kontroly, včetně 
auditů na místě, s cílem ověřit, že 
kontrolní organizace vykonávající činnost 
v rámci jurisdikce příslušných orgánů 
nadále plní funkce uvedené v odstavci 1 a 
splňuje požadavky stanovené v odstavci 2. 
O těchto kontrolách je každoročně 
spravena Komise, která je přezkoumá.
Zprávy z kontrol se zpřístupní veřejnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Z převážné části přejímá pozměňovací návrh Parlamentu z prvního čtení. V zájmu zajištění 
účinnosti tohoto předpisu je zásadní, aby kontroly nebyly vykonávány pouze na dálku 
„z kanceláře“. Aby se zajistila transparentnost a přístup k informacím, musí být zprávy 
z kontrol přístupné veřejnosti. Příslušné orgány hrají při provádění tohoto nařízení vskutku 
důležitou úlohu. Rámec jejich činností by měl být proto jednoznačně vymezen, mimo jiné 
proto, aby prováděcí opatření byla napříč EU srovnatelná.

Pozměňovací návrh 134
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Čl. 7 – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Příslušné orgány vykonávají
v pravidelných intervalech kontroly s cílem 
ověřit, že kontrolní organizace 
vykonávající činnost v rámci jurisdikce 
příslušných orgánů nadále plní funkce 
uvedené v odstavci 1 a splňuje požadavky 
stanovené v odstavci 2.

4. Příslušné orgány vykonávají 
v pravidelných intervalech nebo na 
základě opodstatněných obav třetích stran 
kontroly s cílem ověřit, že kontrolní 
organizace vykonávající činnost v rámci 
jurisdikce příslušných orgánů nadále plní 
funkce uvedené v odstavci 1 a splňuje 
požadavky stanovené v odstavci 2. Zprávy 
z kontrol se zpřístupní veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 54 Evropského parlamentu z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 135
Gerben-Jan Gerbrandy

Postoj Rady
Čl. 7 – odst. 6

Postoj Rady Pozměňovací návrh

6. Pokud příslušný orgán nebo Komise 
zjistí, že kontrolní organizace již neplní 
funkce stanovené v odstavci 1 nebo 
požadavky uvedené v odstavci 2, mohou

6. Pokud příslušný orgán nebo Komise
zjistí, že kontrolní organizace již neplní 
funkce stanovené v odstavci 1 nebo 
požadavky uvedené v odstavci 2, Komise
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uznání odejmout. Příslušný orgán nebo 
Komise mohou odejmout pouze ta uznání, 
jež samy vydaly. Před odejmutím uznání 
Komise informuje dotčené členské státy. 
Členské státy informují o odejmutí uznání 
Komisi.

uznání pozastaví nebo odejme. Před 
pozastavením nebo odejmutím uznání 
Komise informuje dotčené členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 55 Evropského parlamentu z prvního čtení, doplněný o volbu mezi dvěma 
možnostmi – pozastavením nebo odejmutím (v závislosti na závažnosti porušení a na tom, zda 
k porušení došlo opakovaně) – jež by měla být konzistentní s centralizovaným uznáváním ze 
strany dohlížecích orgánů.

Pozměňovací návrh 136
Cristina Gutiérrez-Cortines

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány provádějí kontroly 
k ověření, zda hospodářské subjekty 
splňují požadavky stanovené v článcích 4 
a 5.

1. Příslušné orgány provádějí kontroly 
v rozumných časových intervalech podle 
složitosti prodejního řetězce dřeva a 
dřevařských výrobků, tzn. se zvláštním 
důrazem na jeho ranou etapu, k ověření, 
zda hospodářské subjekty splňují 
požadavky stanovené v článcích 4 a 5. 

Or. fr

Odůvodnění

Účinnost systému je třeba podpořit náležitým a důkladným sledováním ze strany každého 
členského státu, jakmile jsou produkty uvedeny na trh, se zvláštním důrazem na rané etapy 
dodavatelského řetězce. 
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Pozměňovací návrh 137
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány provádějí kontroly 
k ověření, zda hospodářské subjekty 
splňují požadavky stanovené v článcích 4 
a 5.

1. Příslušné orgány provádějí kontroly 
založené na analýze rizika, a to 
v pravidelných intervalech, k ověření, zda 
hospodářské subjekty splňují požadavky 
stanovené v článcích 4 a 5. 

Or. fr

Odůvodnění

Účinnost systému je třeba podpořit náležitým a důkladným sledováním ze strany každého 
členského státu, jakmile jsou produkty uvedeny na trh.

Pozměňovací návrh 138
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1a. Kontroly mohou mimo jiné zahrnovat:
a) prověření opatření a postupů, které 
jsou součástí systému náležité péče;
b) prověření dokumentace a záznamů, 
které prokazují řádné fungování systému 
náležité péče;
c) kontroly prováděné na místě, včetně 
kontrol konkrétních zařízení, pokud je to 
nezbytné.

Or. fr

Odůvodnění

Účinnost systému je třeba podpořit náležitým a důkladným sledováním ze strany každého 
členského státu, jakmile jsou produkty uvedeny na trh. 
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Pozměňovací návrh 139
Cristina Gutiérrez-Cortines

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1a. Kontroly mohou mimo jiné zahrnovat:
a) prověření opatření a postupů, které 
jsou součástí systému náležité péče;
b) prověření dokumentace a záznamů, 
které prokazují řádné fungování systému 
náležité péče;
c) kontroly prováděné na místě, včetně 
kontrol konkrétních zařízení, pokud je to 
nezbytné.

Or. fr

Odůvodnění

Účinnost systému je třeba podpořit náležitým a důkladným sledováním ze strany každého 
členského státu, jakmile jsou produkty uvedeny na trh, se zvláštním důrazem na rané etapy 
dodavatelského řetězce. 

Pozměňovací návrh 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 2

Postoj Rady 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 kontrol uvedených v odstavci 1, 
zejména pokud jde o přístup do 
provozoven a k dokumentaci a záznamům.

Or. fr
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Odůvodnění

Účinnost systému je třeba podpořit náležitým a důkladným sledováním ze strany každého 
členského státu, jakmile jsou produkty uvedeny na trh, se zvláštním důrazem na rané etapy 
dodavatelského řetězce.

Pozměňovací návrh 141
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 2

Postoj Rady 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 kontrol uvedených v odstavci 1, 
zejména pokud jde o přístup do 
provozoven a k dokumentaci a záznamům.

Or. fr

Odůvodnění

Účinnost systému je třeba podpořit náležitým a důkladným sledováním ze strany každého 
členského státu, jakmile jsou produkty uvedeny na trh. 

Pozměňovací návrh 142
Cristina Gutiérrez-Cortines

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Jsou-li v důsledku kontrol uvedených 
v odstavci 1 zjištěny nedostatky, příslušné 
orgány mohou uložit zavedení nápravných 
opatření, která má hospodářský subjekt 
přijmout. Z jakékoli nečinnosti nebo 
nepřijetí takového nápravného opatření ze 
strany hospodářského subjektu mohou 
plynout sankce podle článku 17.

3. Jsou-li v důsledku kontrol uvedených 
v odstavci 1 zjištěny nedostatky, jako 
např. používání neúplného nebo 
neúčinného systému náležité péče za 
účelem minimalizace rizika uvedení 
nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z 
tohoto dřeva na trh, příslušné orgány 
mohou uložit zavedení nápravných 
opatření, která má hospodářský subjekt 
přijmout.   Z jakékoli nečinnosti nebo 
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nepřijetí takového nápravného opatření ze 
strany hospodářského subjektu mohou 
plynout sankce podle článku 17.

Or. fr

Odůvodnění

Účinnost systému je třeba podpořit náležitým a důkladným sledováním ze strany každého 
členského státu, jakmile jsou produkty uvedeny na trh, se zvláštním důrazem na rané etapy 
dodavatelského řetězce. 

Pozměňovací návrh 143
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Jsou-li v důsledku kontrol uvedených 
v odstavci 1 zjištěny nedostatky, příslušné 
orgány mohou uložit zavedení nápravných 
opatření, která má hospodářský subjekt 
přijmout. Z jakékoli nečinnosti nebo 
nepřijetí takového nápravného opatření ze 
strany hospodářského subjektu mohou 
plynout sankce podle článku 17.

3. Jsou-li v důsledku kontrol uvedených 
v odstavci 1 zjištěny nedostatky, jako 
např. používání neúplného nebo 
neúčinného systému náležité péče za 
účelem minimalizace rizika uvedení 
nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z 
tohoto dřeva na trh, příslušné orgány 
mohou uložit zavedení nápravných 
opatření, která má hospodářský subjekt 
přijmout. Z jakékoli nečinnosti nebo 
nepřijetí takového nápravného opatření ze 
strany hospodářského subjektu mohou 
plynout sankce podle článku 17.

Or. fr

Odůvodnění

Účinnost systému je třeba podpořit náležitým a důkladným sledováním ze strany každého 
členského státu, jakmile jsou produkty uvedeny na trh. 
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Pozměňovací návrh 144
Elena Oana Antonescu

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Jsou-li v důsledku kontrol uvedených 
v odstavci 1 zjištěny nedostatky, příslušné 
orgány mohou uložit zavedení nápravných 
opatření, která má hospodářský subjekt 
přijmout. Z jakékoli nečinnosti nebo 
nepřijetí takového nápravného opatření ze 
strany hospodářského subjektu mohou 
plynout sankce podle článku 17.

3. Jsou-li v důsledku kontrol uvedených 
v odstavci 1 zjištěny nedostatky, příslušné 
orgány mohou uložit zavedení nápravných 
opatření, která má hospodářský subjekt 
přijmout. Z jakékoli nečinnosti nebo 
nepřijetí takového nápravného opatření ze 
strany hospodářského subjektu mohou 
plynout sankce podle článku 17. Pokud 
příslušné orgány shledaly, že hospodářský 
subjekt neuplatnil systém náležité péče, 
má se za to, že odpovědná kontrolní 
organizace nesplnila své povinnosti podle 
čl. 7 odst. 1 písm. a), b) a c) tohoto 
nařízení, a v důsledku toho jí může být 
v souladu s čl. 7 odst. 6 odejmuto uznání.

Or. en

Odůvodnění

Pokud příslušný orgán zjistí, že hospodářský subjekt nedodržuje systém náležité péče,
odpovědná kontrolní organizace musí být rovněž shledána vinnou z nedodržení svých 
povinností podle čl. 7 písm. a), b) a c).

Pozměňovací návrh 145
Judith A. Merkies

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3a. Kontroly mohou mimo jiné zahrnovat:
a) prověření systému náležité péče, včetně 
posouzení rizika a postupů snižování 
rizika;
b) prověření dokumentace a záznamů, 
které prokazují řádné fungování systémů 
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a postupů;
c) namátkové kontroly, včetně auditů 
na místě.
Komise monitoruje způsob, jakým členské 
státy plní tyto úkoly.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby členské státy navzájem spolupracovaly a v co nejvyšší míře koordinovaly své 
činnosti, pokud jde o provádění kontrol a inspekcí. Komise by měla pomoci zajistit, aby k této 
spolupráci docházelo. Konečně, provádění tohoto nařízení je flexibilní, pokud jde o 
mechanismy, které mají být použity, a je otevřeno novým technologiím, které by v budoucnu 
zpřesnily kontroly.

Pozměňovací návrh 146
Judith A. Merkies

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 3 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3b. Komise může přijmout pravidla 
týkající se četnosti a povahy kontrol 
uvedených v odstavci 3a s cílem zajistit 
účinný dohled nad hospodářskými 
subjekty.
Pro akty v přenesené pravomoci uvedené 
v tomto odstavci se použijí postupy podle 
článků 13, 14 a 15.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby členské státy navzájem spolupracovaly a v co nejvyšší míře koordinovaly své 
činnosti, pokud jde o provádění kontrol a inspekcí. Komise by měla pomoci zajistit, aby k této 
spolupráci docházelo. Konečně, provádění tohoto nařízení je flexibilní, pokud jde 
o mechanismy, které mají být použity, a je otevřeno novým technologiím, které by v budoucnu 
zpřesnily kontroly.
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Pozměňovací návrh 147
Judith A. Merkies

Postoj Rady
Article 9 – paragraph 3 c (new)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3c. Jakmile se objeví relevantní 
technologie, inspektoři je mohou využívat.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby členské státy navzájem spolupracovaly a v co nejvyšší míře koordinovaly své 
činnosti, pokud jde o provádění kontrol a inspekcí. Komise by měla pomoci zajistit, aby k této 
spolupráci docházelo. Konečně, provádění tohoto nařízení je flexibilní, pokud jde 
o mechanismy, které mají být použity, a je otevřeno novým technologiím, které by v budoucnu 
zpřesnily kontroly.

Pozměňovací návrh 148
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Čl. 11 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány spolupracují mezi 
sebou, se správními orgány třetích zemí 
a s Komisí, aby zajistily dodržování tohoto 
nařízení.

1. Příslušné orgány spolupracují mezi 
sebou, s dalšími subjekty v rámci 
vnitrostátní správy, se správními orgány 
třetích zemí a s Komisí, aby zajistily 
dodržování tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že problém nezákonné těžby má mnoho aspektů, je zapotřebí i spolupráce 
mezi jednotlivými subjekty vnitrostátní správy. Tato stránka by měla být v nařízení výslovně 
uvedena.
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Pozměňovací návrh 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Postoj Rady
Článek 11 a (nový)

Postoj Rady 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, obchodníků se dřevem, nevládních 
organizací a skupin spotřebitelů, a které 
bude předsedat zástupce Komise.
2. Schůzí poradní skupiny se mohou 
účastnit zástupci členských států 
a Evropského parlamentu.
3. Komise bude před přijímáním 
rozhodnutí podle tohoto nařízení 
konzultovat s poradní skupinou.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem je institucionalizace konzultací, které již probíhají dvoustranně a neformálně.

Pozměňovací návrh 150
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Postoj Rady
Článek 11 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 11a
Technická pomoc, vedení a výměna 

informací
1. Příslušné orgány za podpory Komise 
poskytují hospodářským subjektům 
technickou a jinou pomoc a vedení, 
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přičemž berou v potaz postavení malých 
a středních podniků, s cílem usnadnit jim 
plnění požadavků tohoto nařízení, 
zejména pokud jde o provádění systému 
náležité péče v souladu s článkem 5.
2. Příslušné orgány za podpory Komise 
usnadňují výměnu informací o 
osvědčených postupech, pokud jde o 
provádění tohoto nařízení, a na žádost 
zpřístupňují tyto informace hospodářským 
subjektům.
3. Příslušné orgány a Komise spravují 
a šíří informace o nezákonné těžbě dřeva 
a souvisejícím obchodu s cílem pomoci 
hospodářským subjektům při posuzování 
systémového rizika, jak stanoví čl. 5 odst. 
1 písm. b).
4. Při šíření těchto informací členské státy 
zajistí respektování komerčních zájmů a 
zaručí důvěrnost veškerých údajů, které 
mají v držení nebo které se dozvědí, 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a předpisy Unie.
5. Pomoc se poskytuje způsobem, který 
zabraňuje střetu s úkoly příslušných 
orgánů a zachovává jejich nezávislost při 
vymáhání tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Tento přístup stanoví rámec pro snižování administrativní zátěže, přičemž zohledňuje malé a 
střední hospodářské subjekty tím, že jim poskytuje technickou pomoc a zajišťuje šíření 
informací, včetně osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh 151
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Čl. 12 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

S cílem zohlednit zkušenosti získané při S cílem zohlednit zkušenosti získané 
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provádění tohoto nařízení, zjištěných 
zejména prostřednictvím zpráv podávaných 
podle čl. 18 odst. 3, a vývoj, pokud jde 
o technické vlastnosti, konečné uživatele 
a výrobní postupy pro dřevo a dřevařské 
výrobky, může Komise přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, 
a to změnou nebo doplněním seznamu 
dřeva či dřevařských výrobků uvedených 
v příloze. Tyto akty nesmějí neúměrně 
zatěžovat hospodářské subjekty. Komise 
přijímá tyto akty v přenesené pravomoci 
v souladu s příslušnými ustanoveními 
tohoto nařízení.

při provádění tohoto nařízení, zjištěných 
zejména prostřednictvím zpráv podávaných 
podle čl. 18 odst. 3 a při výměně informací 
podle článku 11a1, a vývoj, pokud jde 
o technické vlastnosti, konečné uživatele 
a výrobní postupy pro dřevo a dřevařské 
výrobky, může Komise přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, 
a to doplněním seznamu dřeva či 
dřevařských výrobků uvedených v příloze. 
Komise přijímá tyto akty v přenesené 
pravomoci v souladu s příslušnými 
ustanoveními tohoto nařízení.

_________________
1 Článek 11a (nový)
1. Příslušné orgány za podpory Komise 
poskytují hospodářským subjektům 
technickou pomoc a vedení, přičemž 
berou v potaz postavení malých a 
středních podniků, s cílem usnadnit jim 
plnění požadavků tohoto nařízení, 
zejména pokud jde o provádění systému 
náležité péče v souladu s článkem 5.
2. Příslušné orgány za podpory Komise 
usnadňují výměnu informací o 
osvědčených postupech, pokud jde o 
provádění tohoto nařízení, a na žádost 
zpřístupňují tyto informace hospodářským 
subjektům, zejména malým a středním 
podnikům.
3. Příslušné orgány a Komise spravují a 
šíří informace o nezákonné těžbě dřeva a 
souvisejícím obchodu s cílem pomoci 
hospodářským subjektům při posouzení 
systémového rizika, jež je stanoveno v čl. 5 
odst. 1 písm. b).
4. Při šíření těchto informací členské státy 
zajistí respektování komerčních zájmů a 
zaručí důvěrnost veškerých údajů, které 
mají v držení nebo které se dozvědí, 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a předpisy Společenství.
5. Pomoc se poskytuje způsobem, který 
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zabraňuje střetu s úkoly příslušných 
orgánů a zachovává jejich nezávislost při 
vymáhání nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 68 Evropského parlamentu z prvního čtení při zohlednění nového článku 
11a (nový). 

Pozměňovací návrh 152
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 3, 
čl. 7 odst. 7 a článku 12 je svěřena Komisi 
na dobu sedmi let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Komise předloží 
zprávu o přenesených pravomocích 
nejpozději tři měsíce před koncem tohoto 
tříletého období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud je Evropský parlament nebo 
Rada nezruší v souladu s článkem 14. 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 2 písm. g), 
čl. 5 odst. 3, čl. 7 odst. 7 a článku 12 je 
svěřena Komisi na dobu sedmi let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise 
předloží zprávu o přenesených 
pravomocích nejpozději tři měsíce před 
koncem tohoto tříletého období. Přenesení 
pravomoci se automaticky prodlužuje 
o stejně dlouhá období, pokud je Evropský 
parlament nebo Rada nezruší v souladu 
s článkem 14.

Or. en

Odůvodnění

Přenesení pravomoci by mělo zahrnovat také upřesnění platných právních předpisů.
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Pozměňovací návrh 153
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Čl. 14 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené 
v čl. 5 odst. 3, čl. 7 odst. 7 a článku 12 
zrušit.

1. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 
písm. g), čl. 5 odst. 3, čl. 7 odst. 7 a článku 
12 může zrušit Evropský parlament nebo 
Rada.

Or. en

Odůvodnění

Přenesení pravomoci by mělo zahrnovat také upřesnění platných právních předpisů.

Pozměňovací návrh 154
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Postoj Rady
Článek 17

Postoj Rady 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 a neprodleně ji uvědomí 
o jakýchkoliv následných změnách, které 
je ovlivní.

a) Členské státy stanovují pravidla pro 
ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení 
a přijímají veškerá opatření nezbytná pro 
provádění těchto pravidel. 

b) Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující a mohou zahrnovat 
mimo jiné:
i) pokuty přiměřené ke škodám 
napáchaným na životním prostředí, 
hodnotu dotčeného dřeva nebo 
dřevařských výrobků a daňové ztráty 
a hospodářské škody, k nimž došlo 
v důsledku porušení předpisů; výše pokuty 
se vypočítá tak, aby bylo zajištěno, že 
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jejich prostřednictvím budou odpovědné 
osoby účinně připraveny o hospodářský 
zisk plynoucí z jejich závažného porušení 
předpisů, aniž je dotčeno legitimní právo 
na výkon povolání; pokuty za opakované 
závažné porušení předpisů se budou
postupně zvyšovat;
ii) konfiskaci dotčeného dřeva 
a dřevařských výrobků;
iii) okamžité pozastavení povolení 
k obchodování. 
c) Členské státy oznámí tyto předpisy 
Komisi a neprodleně ji uvědomí 
o jakýchkoliv následných změnách, které 
je ovlivní. 

Or. fr

Odůvodnění

Nikde v Evropě nesmí být slabé články. Nařízení musí obsahovat ustanovení o režimu 
přísných, odrazujících a konzistentních pokut v rámci EU, které doplní ustanovení nařízení 
Rady (ES) č. 1005/2008 o nedovoleném rybolovu, jež bylo přijato jednomyslně.  

Pozměňovací návrh 155
Anja Weisgerber

Postoj Rady
Článek 17

Postoj Rady 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 a neprodleně ji uvědomí 
o jakýchkoliv následných změnách, které 
je ovlivní.

Členské státy stanovují pravidla pro 
ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení 
a přijímají veškerá opatření nezbytná pro 
urychlené provádění těchto pravidel.
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. V rámci 
vnitrostátních právních předpisů 
a pravomocí mohou být pokuty, 
konfiskace dřeva a odejmutí obchodních 
licencí pro vnitřní trh pokládány za 
vhodné nástroje. Prozatímní opatření 
přijatá příslušnými orgány musí být 
schopna zabránit opakovanému porušení 
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předpisů. Členské státy oznámí tyto 
předpisy Komisi a neprodleně ji uvědomí o 
jakýchkoliv následných změnách, které je 
ovlivní.

Or. de

Odůvodnění

Aby byly cíle nařízení účinně převedeny do praxe, je nezbytně nutné, aby byla pravidla 
týkající se pokut urychleně provedena. Při rozhodování o výši pokut je na členských státech, 
které jednají v rámci vnitrostátních právních předpisů a pravomocí (zásada subsidiarity), aby 
zajistily, že uložené pokuty budou účinné.

Pozměňovací návrh 156
Judith A. Merkies

Postoj Rady
Čl. 18 – odst. 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Komise do …* a poté každých šest let 
přezkoumá jeho fungování a účinnost na 
základě zpráv o používání tohoto nařízení
a s ohledem na zkušenosti při tom získané, 
zejména s ohledem na administrativní 
důsledky pro malé a střední podniky, jakož 
i na výrobky, na které se vztahuje. Zprávy 
mohou být případně doplněny o příslušné 
legislativní návrhy.

3. Komise do …* a poté každých šest let 
přezkoumá fungování a účinnost tohoto 
nařízení, pokud jde o to, nakolik se mu 
daří zabránit uvádění a dodávání 
nezákonně vytěženého dřeva 
a dřevařských výrobků na vnitřní trh, a to
na základě zpráv o jeho uplatňování
a s ohledem na získané zkušenosti. Komise 
posoudí zejména:
– administrativní důsledky pro malé a 
střední podniky, jakož i výrobky, na které 
se nařízení vztahuje; a
– přínos nařízení z hlediska cíle zastavit 
odlesňování a znehodnocování lesů 
a s tím související emise uhlíku a úbytek 
biologické rozmanitosti po celém světě, 
podporovat udržitelný hospodářský růst, 
udržitelný rozvoj lidstva a ctít původní 
a místní obyvatele lesa a plnit 
mezinárodní povinnosti a závazky EU.
Zprávy mohou být případně doplněny 
o příslušné legislativní návrhy.
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_____________

* Úř. věst.: vložit datum: 36+30 měsíců ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost

_______________

* Úř. věst.: vložit datum: 36+12 měsíců ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

During the review process the Commission should equally assess the negative and positive 
effects of the Regulation and address economic, social and environmental aspects in a 
balanced manner. The report of the Commission should not be limited to an assessment of the 
economic impacts and administrative consequences on SMEs and to whether certain 
categories of products should be removed from the scope of the Regulation. The analysis 
should be extended to evaluate the potential benefits of the Regulation from an economic, 
social and environmental point of view (i.e. its contribution to the objectives of stopping 
deforestation and forest degradation and related carbon emissions and biodiversity loss 
globally, promoting sustainable economic growth, sustainable human development and 
respect for indigenous and local forest communities).

Pozměňovací návrh 157
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Postoj Rady
Čl. 18 – odst. 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Komise do …* a poté každých šest let 
přezkoumá jeho fungování a účinnost na 
základě zpráv o používání tohoto nařízení
a s ohledem na zkušenosti při tom získané, 
zejména s ohledem na administrativní 
důsledky pro malé a střední podniky, jakož 
i na výrobky, na které se vztahuje. Zprávy 
mohou být případně doplněny o příslušné 
legislativní návrhy.

3. Komise do …* a poté každých šest let 
přezkoumá fungování a účinnost tohoto 
nařízení, pokud jde o to, nakolik se mu 
daří zabránit uvádění nezákonně 
vytěženého dřeva a dřevařských výrobků 
na vnitřní trh, a to na základě zpráv o jeho 
uplatňování a s ohledem na získané
zkušenosti. Posoudí zejména 
administrativní důsledky pro malé a střední 
podniky, jakož i výrobky, na které 
se nařízení vztahuje. Zprávy mohou být 
případně doplněny o příslušné legislativní 
návrhy.

_______________

* Úř. věst.: vložit datum: 36+30 měsíců ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost

_______________

* Úř. věst.: vložit datum: 36+12 měsíců ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en
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Odůvodnění

Pojem "dodávání na vnitřní trh“, který navrhl zpravodaj v pozměňovacím návrhu 68, je příliš 
vágní a dává prostor k právní nejistotě. Pojem „uvádění na trh“ je definován a uplatňován 
v acquis Společenství, kdežto „dodávání“ nikoliv. „Dodávání“ by se mohlo vztahovat na 
všechny hospodářské subjekty ve zpracovatelském řetězci, od drobných zemědělců až po 
místní obchodníky s nábytkem.

Pozměňovací návrh 158
Kartika Tamara Liotard

Postoj Rady
Čl. 19 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Použije se od …*. Ustanovení čl. 5 odst. 2, 
čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 7 a 8 se však 
použijí od dne vstupu tohoto nařízení 
v planost.

Použije se od …*. Ustanovení čl. 3 odst. 1, 
čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 7 a 8 se však 
použijí od dne vstupu tohoto nařízení 
v planost.

____________

* Úř. věst.: vložit datum: 30 měsíců ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

______________

* Úř. věst.: vložit datum: 12 měsíců ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

According the Commission, it will take approximately 18 months to adopt delegated acts for 
implementation of the due-diligence system. It is not unreasonable to require those delegated 
acts to be adopted sooner, within a period of 12 months, to provide guidance to the operators 
and to entities candidate to become monitoring organisations. This is particularly reasonable 
given the additional time the regulation is under legislative consideration. Knowing that the 
accreditation of monitoring organisations will take another six months after the publication of 
the implementing measures, the application of the regulation will only be fully effective 18 
months after its entry into force. The overriding prohibition (article 3(1)), however, should 
have more immediate application since it is not dependent on delegated acts.
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Pozměňovací návrh 159
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Postoj Rady
Příloha – odrážka 2 a (nová)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

– 4404 Dřevo na obruče; štípané tyče; 
dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, 
ale podélně nerozřezané; dřevěné tyče 
nahrubo opracované, avšak 
nesoustružené, neohýbané ani jinak 
neopracované, vhodné pro výrobu 
vycházkových holí, deštníků, násad 
nástrojů a podobných výrobků; pásky 
a podobné výrobky

Or. fr

Odůvodnění

Nařízení se musí vztahovat pokud možno na všechny dřevařské výrobky. Jakékoli vypuštění 
představuje možnou trhlinu v předpisech a je zdrojem nerovností v rámci odvětví.

Pozměňovací návrh 160
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Příloha – odrážka 2 a (nová)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

– 4404 Dřevo na obruče; štípané tyče; 
dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, 
ale podélně nerozřezané; dřevěné tyče 
nahrubo opracované, avšak 
nesoustružené, neohýbané ani jinak 
neopracované, vhodné pro výrobu 
vycházkových holí, deštníků, násad 
nástrojů a podobných výrobků; pásky 
a podobné výrobky

Or. en
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Odůvodnění

Nařízení by se mělo vztahovat na co nejvíce kategorií dřevařských výrobků, aby se zabránilo 
vytváření trhlin v předpisech a nekalé hospodářské soutěži. Kodifikace je podle kombinované 
nomenklatury uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87.

Pozměňovací návrh 161
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Postoj Rady
Příloha – odrážka 2 b (nová)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

– 4405 00 00 Dřevěná vlna; dřevitá 
moučka

Or. fr

Odůvodnění

Nařízení se musí vztahovat pokud možno na všechny dřevařské výrobky. Jakékoli vypuštění 
představuje možnou trhlinu v předpisech a je zdrojem nerovností v rámci odvětví.

Pozměňovací návrh 162
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Příloha – odrážka 2 b (nová)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

– 4405 00 00 Dřevěná vlna; dřevitá 
moučka

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by se mělo vztahovat na co nejvíce kategorií dřevařských výrobků, aby se zabránilo 
vytváření trhlin v předpisech a nekalé hospodářské soutěži. Kodifikace je podle kombinované 
nomenklatury uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87.
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Pozměňovací návrh 163
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Postoj Rady
Příloha – odrážka 13 a (nová)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

– 4417 00 00 Dřevěné nástroje, dříky, 
násady nástrojů, tělesa a násady pro 
košťata, kartáče a štětce; dřevěná kopyta 
a napínáky obuvi ze dřeva

Or. fr

Odůvodnění

Nařízení se musí vztahovat pokud možno na všechny dřevařské výrobky. Jakékoli vypuštění 
představuje možnou trhlinu v předpisech a je zdrojem nerovností v rámci odvětví.

Pozměňovací návrh 164
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Příloha – odrážka 13 a (nová)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

– 4417 00 00 Dřevěné nástroje, dříky, 
násady nástrojů, tělesa a násady pro 
košťata, kartáče a štětce; dřevěná kopyta 
a napínáky obuvi ze dřeva

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by se mělo vztahovat na co nejvíce kategorií dřevařských výrobků, aby se zabránilo 
vytváření trhlin v předpisech a nekalé hospodářské soutěži. Kodifikace je podle kombinované 
nomenklatury uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87.
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Pozměňovací návrh 165
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Postoj Rady
Příloha – odrážka 14 a (nová)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

– 4419 00 Stolní a kuchyňské nádobí 
a náčiní ze dřeva

Or. fr

Odůvodnění

Nařízení se musí vztahovat pokud možno na všechny dřevařské výrobky. Jakékoli vypuštění 
představuje možnou trhlinu v předpisech a je zdrojem nerovností v rámci odvětví.

Pozměňovací návrh 166
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Příloha – odrážka 14 a (nová)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

– 4419 00 Stolní a kuchyňské nádobí 
a náčiní ze dřeva

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by se mělo vztahovat na co nejvíce kategorií dřevařských výrobků, aby se zabránilo 
vytváření trhlin v předpisech a nekalé hospodářské soutěži. Kodifikace je podle kombinované 
nomenklatury uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87.
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Pozměňovací návrh 167
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Postoj Rady
Příloha – odrážka 14 b (nová)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

– 4420 Marketerované a intarzované 
dřevo; skříňky a pouzdra na klenoty nebo 
příbory a podobné výrobky ze dřeva; sošky 
a jiné ozdobné předměty ze dřeva; nábytek 
ze dřeva, jiný než podle kapitoly 94

Or. fr

Odůvodnění

Nařízení se musí vztahovat pokud možno na všechny dřevařské výrobky. Jakékoli vypuštění 
představuje možnou trhlinu v předpisech a je zdrojem nerovností v rámci odvětví.

Pozměňovací návrh 168
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Příloha – odrážka 14 b (nová)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

– 4420 Marketerované a intarzované 
dřevo; skříňky a pouzdra na klenoty nebo 
příbory a podobné výrobky ze dřeva; sošky 
a jiné ozdobné předměty ze dřeva; nábytek 
ze dřeva, jiný než podle kapitoly 94

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by se mělo vztahovat na co nejvíce kategorií dřevařských výrobků, aby se zabránilo 
vytváření trhlin v předpisech a nekalé hospodářské soutěži. Kodifikace je podle kombinované 
nomenklatury uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87.



AM\814446CS.doc 65/67 PE440.145v01-00

CS

Pozměňovací návrh 169
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Postoj Rady
Příloha – odrážka 14 c (nová)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

– 4421 Jiné výrobky ze dřeva (věšáky atd.)

Or. fr

Odůvodnění

Nařízení se musí vztahovat pokud možno na všechny dřevařské výrobky. Jakékoli vypuštění 
představuje možnou trhlinu v předpisech a je zdrojem nerovností v rámci odvětví.

Pozměňovací návrh 170
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Příloha – odrážka 14 c (nová)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

– 4421 Jiné výrobky ze dřeva (věšáky ad.)

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by se mělo vztahovat na co nejvíce kategorií dřevařských výrobků, aby se zabránilo 
vytváření trhlin v předpisech a nekalé hospodářské soutěži. Kodifikace je podle kombinované 
nomenklatury uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87.

Pozměňovací návrh 171
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Postoj Rady
Příloha – odrážka 15

Postoj Rady Pozměňovací návrh

– Buničina a papír uvedené v kapitolách 47 – Buničina a papír uvedené v kapitolách 
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a 48 kombinované nomenklatury, 
s výjimkou výrobků na bázi bambusu 
a sběrových výrobků (odpad a výmět) 

47, 48 a 49 kombinované nomenklatury, 
s výjimkou výrobků na bázi bambusu 
a sběrových výrobků (odpad a výmět) 

Or. fr

Odůvodnění

Nařízení se musí vztahovat pokud možno na všechny dřevařské výrobky. Jakékoli vypuštění 
představuje možnou trhlinu v předpisech a je zdrojem nerovností v rámci odvětví.

Pozměňovací návrh 172
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Postoj Rady
Příloha – odrážka 16

Postoj Rady Pozměňovací návrh

– 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 a 
9403 90 30 Dřevěný nábytek 

– 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30, 
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 a 
9403 90 30 Dřevěný nábytek 

Or. fr

Odůvodnění

Nařízení se musí vztahovat pokud možno na všechny dřevařské výrobky. Jakékoli vypuštění 
představuje možnou trhlinu v předpisech a je zdrojem nerovností v rámci odvětví.

Pozměňovací návrh 173
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Příloha – odrážka 16

Postoj Rady Pozměňovací návrh

– 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 a 
9403 90 30 Dřevěný nábytek

– 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30, 
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 a 
9403 90 30 Dřevěný nábytek

Or. en
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Odůvodnění

Nařízení by se mělo vztahovat na co nejvíce kategorií dřevařských výrobků, aby se zabránilo 
vytváření trhlin v předpisech a nekalé hospodářské soutěži. Kodifikace je podle kombinované 
nomenklatury uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87.


