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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo
a dřevařské výrobky
(05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady v prvním čtení (05885/4/2010 – C7–0053/2010),

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0644),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6–0373/2008),

– s ohledem na své stanovisko v prvním čtení1,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ 
(KOM(2009)0665),

– s ohledem na čl. 294 odst. 7 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

– s ohledem na článek 66 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin (A7-0000/2010),

1. schvaluje pozměněný společný postoj;

2. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a národním 
parlamentům.

                                               
1 Texty přijaté dne 22.4.2009, P7_TA(2009)0225.
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Pozměňovací návrh 1

Postoj Rady
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1a. V rozvojových zemích bohatých na 
lesy je lesnictví pro mnoho lidí často 
jedním z hlavních zdrojů příjmů. Je proto 
důležité podporovat v těchto zemích 
udržitelnější lesní hospodářství.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 5 z prvního čtení EP.

Pozměňovací návrh 2

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
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. 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, 
často brání pokroku při dosahování cílů 
řádné správy a ohrožuje také místní 
komunity závislé na lese i práva 
původních obyvatel.
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Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 7 z prvního čtení EP.

Pozměňovací návrh 3

Postoj Rady
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(3a) Smlouva o fungování Evropské unie 
(SFEU) vyžaduje, aby byly požadavky na 
ochranu prostředí začleněny do definice
a provádění politik a činností Unie, a to
i pokud jde o obchod, a zejména
s ohledem na podporu udržitelného 
rozvoje. 

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Postoj Rady
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(3b) Cílem tohoto nařízení je zabránit 
obchodu s nezákonně vytěženým dřevem
a výrobky z něj v Unii, a přispět tak
k zastavení odlesňování a znehodnocování 
lesů a ke snižování úbytku biologické 
rozmanitosti, a podpořit přitom udržitelný 
rozvoj a respektování původních
a místních obyvatel. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 8 z prvního čtení EP.
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Pozměňovací návrh 5

Postoj Rady
Bod odůvodnění 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(4) Ve sdělení Komise Evropskému 
parlamentu a Radě ze dne 21. května 2003 
nazvaném „Prosazování práva, správa
a obchod v lesnictví (FLEGT): návrh 
akčního plánu EU“ byl navržen balíček 
opatření na podporu mezinárodního úsilí za 
účelem vyřešení problému nezákonné 
těžby dřeva a souvisejícího obchodu.

(4) Ve sdělení Komise Evropskému 
parlamentu a Radě ze dne 21. května 2003 
nazvaném „Prosazování práva, správa
a obchod v lesnictví (FLEGT): návrh na 
EU akční plán, byl navržen balíček 
opatření na podporu mezinárodního úsilí za 
účelem vyřešení problému nezákonné 
těžby dřeva a souvisejícího obchodu
a přispění k širšímu cíli udržitelného 
obhospodařování lesů.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 10 z prvního čtení EP.

Pozměňovací návrh 6

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 odradí 
hospodářské subjekty od obchodování
s dodavateli nezákonně vytěženého dřeva, 
patří zpřísnění požadavků a povinností
a posílení právních prostředků ke stíhání 
hospodářských subjektů za dodávání 
nezákonně vytěženého dřeva a výrobků
z takového dřeva na vnitřní trh.

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 17 z prvního čtení EP.

Pozměňovací návrh 7

Postoj Rady
Bod odůvodnění 11

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(11) Neexistuje-li mezinárodně dohodnutá 
definice, určení toho, co představuje 
nezákonnou těžbu dřeva, by mělo vycházet
z právních předpisů země, v níž bylo dřevo 
vytěženo.

(11) Neexistuje-li mezinárodně dohodnutá 
definice, určení toho, co představuje 
nezákonnou těžbu dřeva, by mělo 
primárně vycházet z právních předpisů 
země, v níž bylo dřevo vytěženo. Definice 
„zákonně vytěženého dřeva“ by 
měla zaručovat udržitelné 
obhospodařování lesa, zachování 
biologické rozmanitosti, ochranu místních 
komunit závislých na lese a původních 
obyvatel a zajištění práv těchto komunit
a obyvatel.

Or. en

Odůvodnění

Návrh č. 16 a 18 z prvního čtení EP. 

Pozměňovací návrh 8

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 

(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.
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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 zajistit náležitou péči.

Or. en

Odůvodnění

Návrh č. 19 a 15 z prvního čtení EP.

Pozměňovací návrh 9

Postoj Rady
Bod odůvodnění 13

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(13) S ohledem na skutečnost, že pokud by 
se po hospodářských subjektech 
požadovalo, aby předkládaly informace
o původu dřeva ve výrobcích vyrobených
z recyklovaného dřeva, došlo by tak
k jejich neúměrnému zatížení, takové 
výrobky by tudíž měly být vyjmuty z oblasti 
působnosti tohoto nařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Postoj Rady
Bod odůvodnění 14

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(14) Hospodářské subjekty uvádějící dřevo
a dřevařské výrobky na vnitřní trh poprvé 
by měly vykonávat náležitou péči 
prostřednictvím systémů a postupů (systém 
náležité péče), aby se riziko uvádění 
nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských 
výrobků z tohoto dřeva na vnitřní trh 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Postoj Rady
Bod odůvodnění 15

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(15) Systém náležité péče zahrnuje tři 
prvky, na nichž je založeno řízení rizik: 
přístup k informacím, posouzení rizik
a zmírnění zjištěného rizika. Systém 
náležité péče by měl poskytnout přístup
k informacím o zdrojích a dodavatelích 
dřeva a dřevařských výrobků uváděných na 
vnitřní trh poprvé včetně relevantních 
informací, jako je například soulad
s použitelnými právními předpisy. Na 
základě těchto informací by hospodářské 
subjekty měly provádět posouzení rizik. 
Dojde-li ke zjištění rizika, hospodářské 
subjekty by je měly zmírnit způsobem, 
který je úměrný zjištěnému riziku, s cílem 
zabránit uvádění nezákonně vytěženého 
dřeva a dřevařských výrobků z tohoto 
dřeva na trh.

(15) Systém náležité péče zahrnuje tři 
prvky, na nichž je založeno řízení rizik: 
přístup k informacím, posouzení rizik
a zmírnění zjištěného rizika. Systém 
náležité péče by měl poskytnout přístup
k informacím o zdrojích a dodavatelích 
dřeva a dřevařských výrobků uváděných na 
vnitřní trh poprvé včetně relevantních 
informací, jako je například soulad
s použitelnými právními předpisy, země 
těžby, případně její region, oprávnění
k těžbě, druhy, množství a hodnota dřeva. 
Na základě těchto informací by 
hospodářské subjekty měly provádět 
posouzení rizik. Dojde-li ke zjištění rizika, 
hospodářské subjekty by je měly zmírnit 
způsobem, který je úměrný zjištěnému 
riziku, s cílem zabránit uvádění nezákonně 
vytěženého dřeva a dřevařských výrobků
z tohoto dřeva na trh.

Or. en

Odůvodnění

Doplnění nového znění odůvodnění ze společného postoje Rady ke sladění s pozměňovacími 
návrhy k článkům.
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Pozměňovací návrh 12

Postoj Rady
Bod odůvodnění 17

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(17) V zájmu uznání osvědčených postupů
v odvětví lesnictví je možné v rámci 
postupu posouzení rizik používat 
certifikaci nebo jiné režimy ověřování 
třetích stran, které zahrnují ověřování 
souladu s použitelnými právními předpisy.

(17) V zájmu uznání osvědčených postupů
v odvětví lesnictví je možné v rámci 
postupu posouzení rizik používat 
certifikaci nebo jiné režimy ověřování 
třetích stran, které zahrnují ověřování 
souladu s použitelnými právními předpisy, 
pokud splňují požadavky stanovené
v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Postoj Rady
Bod odůvodnění 18

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(18) Dřevařský průmysl má pro 
hospodářství Unie značný význam. 
Organizace hospodářských subjektů jsou 
důležitými aktéry v tomto odvětví, protože 
zastupují zájmy těchto subjektů ve velkém 
měřítku a jednají s celou řadou 
zúčastněných stran. Tyto organizace mají 
rovněž odborné znalosti a kapacitu pro 
analýzu příslušných právních předpisů
a pro pomoc svým členům při dodržování 
předpisů, avšak neměly by této schopnosti 
využívat k ovládnutí trhu. Pro usnadnění 
provádění tohoto nařízení a pro přispění
k vytvoření dobrých postupů je vhodné 
uznat organizace, které vypracovaly 
systémy náležité péče splňující požadavky 
tohoto nařízení. Seznam těchto uznávaných 
organizací by měl být zveřejněn, aby se 
hospodářským subjektům umožnilo 
využívání těchto uznávaných kontrolních 
organizací.

(18) Pro usnadnění provádění tohoto 
nařízení a pro přispění k vytvoření dobrých 
postupů je vhodné uznat organizace, které 
vypracovaly systémy náležité péče 
splňující požadavky tohoto nařízení. 
Seznam těchto uznávaných organizací by 
měl být zveřejněn, aby se hospodářským 
subjektům umožnilo využívání těchto 
uznávaných kontrolních organizací.
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Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 23 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 14

Postoj Rady
Bod odůvodnění 19

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(19) Příslušné orgány by měly sledovat, 
zda hospodářské subjekty skutečně 
dodržují povinnosti stanovené tímto 
nařízením. Za tímto účelem by příslušné 
orgány měly v případě potřeby provádět 
úřední kontroly, které mohou zahrnovat 
kontroly v provozovnách hospodářských 
subjektů, a měly by mít možnost po 
hospodářských subjektech vyžadovat 
přijetí nápravných opatření, je-li to nutné.

(19) Příslušné orgány by měly sledovat, 
zda hospodářské subjekty skutečně 
dodržují povinnosti stanovené tímto 
nařízením. Za tímto účelem by příslušné 
orgány měly provádět úřední kontroly 
podle ročního plánu, které mohou 
zahrnovat celní kontroly, kontroly
v provozovnách hospodářských subjektů
a audity na místě, a měly by mít možnost 
po hospodářských subjektech vyžadovat 
přijetí nápravných opatření, je-li to nutné.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 25 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 15

Postoj Rady
Bod odůvodnění 20

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(20) V souladu se směrnicí 2003/4/ES 
Evropského Parlamentu a Rady ze dne 
28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti
k informacím o životním prostředí by 
příslušné orgány měly uchovávat záznamy
o kontrolách a zpřístupňovat relevantní 
informace jakémukoli žadateli.

(20) V souladu se směrnicí 2003/4/ES 
Evropského Parlamentu a Rady ze dne 28. 
ledna 2003 o přístupu veřejnosti
k informacím o životním prostředí by 
příslušné orgány měly uchovávat záznamy
o kontrolách a zpřístupňovat relevantní 
informace veřejnosti, a to
i prostřednictvím internetu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 16

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, se správními orgány 
třetích zemí a s Komisí.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 26 z prvního čtení EP.

Pozměňovací návrh 17

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, požadavky systému náležité 
péče a seznam dřeva a dřevařských 
výrobků, na něž se toto nařízení vztahuje,
a také pokud jde o kontroly kontrolních 
organizací, kontroly hospodářských 
subjektů a pravidla označování. Je
obzvláště důležité, aby Komise vedla 
během přípravné fáze odpovídající 
konzultace, včetně konzultací s odborníky.
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Or. en

Odůvodnění

Sladění bodu odůvodnění o aktech v přenesené pravomoci s články a zněním, které bylo 
schváleno ve zprávě De Brúnové o pasech pro zvířata v zájmovém chovu.

Pozměňovací návrh 18

Postoj Rady
Bod odůvodnění 24

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(24) Opatření nezbytná k provedení tohoto 
nařízení by měla být přijata v souladu
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento odkaz je nadbytečný, protože návrh doporučení nepočítá s žádnými prováděcími akty. 

Pozměňovací návrh 19

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 dřevo a dřevařské výrobky na 
vnitřní trh.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 31 z prvního čtení. Nařízení by se mělo vztahovat na všechny 
hospodářské subjekty dodavatelského řetězce, i když se všechny požadavky systému náležité 
péče týkají jen hospodářských subjektů, které uvádějí dřevo na vnitřní trh poprvé.
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Pozměňovací návrh 20

Postoj Rady
Čl. 2 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) „dřevem a dřevařskými výrobky“ dřevo
a dřevařské výrobky uvedené v příloze,
s výjimkou dřevařských výrobků, které 
byly vyrobeny ze dřeva nebo dřevařských 
výrobků již uvedených na trh, nebo 
dřevařských výrobků či součástí takových 
výrobků, které byly vyrobeny ze dřeva 
nebo dřevařských výrobků, které již 
dokončily svůj cyklus použitelnosti a byly 
by jinak odstraněny jako odpad;

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

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 32 z prvního čtení. Není jasné, co by obsahovala kategorie s novou 
výjimkou, kterou uvedla Rada ve svém společném postoji. 

Pozměňovací návrh 21

Postoj Rady
Čl. 2 – písm. a a (nové)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

aa) „dodáváním na trh“ jakékoli dodávání 
dřeva a dřevařských výrobků na vnitřní 
trh za účelem distribuce nebo použití
v průběhu obchodní činnosti, ať již za 
úplatu nebo zdarma; včetně dodávky 
prostřednictvím komunikačního 
prostředku na dálku, jak je definován ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně 
spotřebitele v případě smluv uzavřených 
na dálku1;
_____________________

1Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 19.
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Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 33 z prvního čtení. Za účelem rozlišení hospodářských subjektů, 
které musí použít systém náležité péče v plném rozsahu, a všech ostatních subjektů
v prodejním řetězci je potřeba definovat odděleně „uvádění na trh“ a „dodávání na trh“. 
Tyto dva pojmy jsou definovány odděleně ve společném rámci pro uvádění výrobků na trh 
(rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 68/2008/ES ze dne 9. července 2008), takže 
kvůli konzistentnosti jsou stejné pojmy použity i zde.

Pozměňovací návrh 22

Postoj Rady
Čl. 2 – písm. b

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) „uváděním na trh“ bez ohledu na 
využitý prodejní postup jakékoliv 
dodávání dřeva a dřevařských výrobků
poprvé na vnitřní trh, za účelem distribuce 
nebo použití v průběhu obchodní činnosti. 
To rovněž zahrnuje dodávku 
prostřednictvím komunikačního 
prostředku na dálku, jak je definován ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně 
spotřebitele v případě smluv uzavřených 
na dálku;

b) „uváděním na trh“ první dodání dřeva
a dřevařských výrobků na vnitřní trh; další 
zpracování a distribuce dřeva 
nepředstavuje „uvádění na trh“;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 34 z prvního čtení. Za účelem rozlišení hospodářských subjektů, 
které musí použít systém náležité péče v plném rozsahu, a všech ostatních v prodejním řetězci 
je potřeba definovat odděleně „uvádění na trh“ a „dodávání na trh“. Tyto dva pojmy jsou 
definovány odděleně ve společném rámci pro uvádění výrobků na trh (rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008), takže kvůli konzistentnosti jsou 
stejné pojmy použity i zde.
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Pozměňovací návrh 23

Postoj Rady
Čl. 2 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 35 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 24

Postoj Rady
Čl. 2 – písm. 1 f (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

fa) „rizikem“ míra pravděpodobnosti 
uvádění nebo dodávání nelegálně 
vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva 
na vnitřní trh a závažnosti takové situace;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 36 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 25

Postoj Rady
Čl. 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;

- 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, dále pak

- 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

Pozměňovací návrh EP č. 38 z prvního čtení. Tento pozměňovací návrh znovu zavádí některé 
klíčové prvky z prvního čtení v EP v návaznosti na definici použitelných právních předpisů
v postoji Rady.

Pozměňovací návrh 26

Postoj Rady
Čl. 4 – odst. -1 (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

-1) Hospodářské subjekty nesmějí uvádět 
nebo dodávat na trh nezákonně vytěžené 
dřevo nebo výrobky z takového dřeva.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Parlamentu č.31 a 42 z prvního čtení. Mělo by být jasné, že žádný 
hospodářský subjekt dodavatelského řetězce by neměl dodávat na trh nezákonně vytěžené 
dřevo nebo výrobky z takového dřeva.
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Pozměňovací návrh 27

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 uvádějí 
dřevo a dřevařské výrobky na trh,
vykonávají náležitou péči. Za tímto účelem 
použijí rámec postupů a opatření vymezený
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

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 42 z prvního čtení. Podrobnější požadavky na náležitou péči jsou 
vhodné pro hospodářské subjekty, které uvádějí výrobky na trh poprvé, protože mají největší 
vliv na to, co přichází do EU, a proto nesou největší odpovědnost.

Pozměňovací návrh 28

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, a zajišťuje 
pravidelný audit k ověření kvality
a účinnosti systému, který provádí třetí 
strana, s výjimkou situace, kdy 
hospodářský subjekt využívá systém 
náležité péče zavedený kontrolní 
organizací uvedenou v článku 7.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 43 z prvního čtení.
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Pozměňovací návrh 29

Postoj Rady
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2a. Hospodářské subjekty, které dodávají 
dřevo a dřevařské výrobky na trh, jsou
v průběhu celého prodejního řetězce 
schopny:
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

Pozměňovací návrh EP č. 42 z prvního čtení. Všechny hospodářské subjekty v prodejním 
řetězci mají být vázány bezpodmínečným zákazem dodávání dřeva a dřevařských výrobků
z nezákonné těžby zdrojů na trh, a musí tomuto účelu věnovat náležitou péči. Od všech 
hospodářských subjektů je třeba požadovat, aby poskytovali základní informace o výrobcích, 
jejich zdroji a o tom, komu je dodávají.

Pozměňovací návrh 30

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) opatření a postupy zajišťující přístup
k níže uvedeným informacím, které se 
týkají dodávek dřeva a dřevařských 
výrobků uváděných hospodářským 
subjektem na trh:

a) opatření a postupy zajišťující přístup
k níže uvedeným informacím, které se 
týkají dodávek dřeva a dřevařských 
výrobků uváděných hospodářským 
subjektem na trh:

- popis, včetně úplného vědeckého názvu - popis, včetně úplného vědeckého názvu
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nebo obecného názvu druhů dřevin, 
obchodního názvu a druhu výrobku;

a obecného názvu druhů dřevin, 
obchodního názvu a druhu výrobku;

- země původu vytěženého dřeva,
a případně region daného státu, v němž 
bylo dřevo vytěženo;

- země původu vytěženého dřeva,
a případně region daného státu, v němž 
bylo dřevo vytěženo, a oprávnění k těžbě;

- množství (vyjádřené v objemu, hmotnosti 
nebo počtu jednotek);

- množství (vyjádřené v objemu, hmotnosti 
nebo počtu jednotek);

- hodnota;
- jméno a adresa dodavatele hospodářského 
subjektu;

- jméno a adresa dodavatele hospodářského 
subjektu;

- název a adresa hospodářského subjektu, 
jemuž byly dřevo a dřevařské výrobky 
dodány;
- fyzická nebo právnická osoba odpovědná 
za těžbu;

- doklady nebo jiné informace uvádějící, že 
toto dřevo a dřevařské výrobky jsou
v souladu s použitelnými právními 
předpisy;

- doklady nebo jiné informace uvádějící, že 
toto dřevo a dřevařské výrobky jsou
v souladu s použitelnými právními 
předpisy;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 44 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 31

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) systematické 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 

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

nebo jiné režimy ověřování třetích stran, 
které se týkají souladu s použitelnými 
právními předpisy;

- šíření se nezákonné těžby konkrétních 
druhů dřevin;

- šíření se 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;

- šíření se nezákonné těžby nebo 
nezákonných postupů 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; 

Komise zpřístupní seznam zemí a/nebo 
vnitrostátních regionů s velkým podílem 
nelegální těžby, seznam druhů stromů, 
které jsou převážně předmětem nelegální 
těžby, a seznam hospodářských subjektů, 
které porušily toto nařízení.
Komise zajistí odvolací řízení pro dotčené 
země a hospodářské subjekty, které s tímto 
označením nesouhlasí. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Parlamentu č. 46 a 47 z prvního čtení. Pozměňovací návrh znovu zavádí 
seznam „vysoce rizikových“ subjektů a zemí, jenž dodá Komise spolu s objasněním postupu, 
kterým mohou hospodářské subjekty a země vznést námitku proti svému zařazení do seznamu. 

Pozměňovací návrh 32

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 
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. 

c) 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.
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Or. en

Odůvodnění

Ruší výjimku, kterou zavádí Rada. Nový pojem „zanedbatelné“ riziko není definován a mohl 
by vést k různým výkladům.

Pozměňovací návrh 33

Postoj Rady
Čl. 5 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Prováděcí pravidla nutná k zajištění 
jednotného provádění odstavce 1,
s výjimkou ustanovení o dalších 
příslušných kritériích pro posouzení rizik 
podle odst. 1 písm. b) druhého 
pododstavce tohoto článku, se přijímají 
regulativním postupem podle 
čl. 16 odst. 2. Tato pravidla se přijmou do 
….

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vhodnější je počítat s možností aktů v přenesené pravomoci, které doplní požadavky tohoto 
nařízení. 

Pozměňovací návrh 34

Postoj Rady
Čl. 5 – odst. 3

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 

3. S ohledem na 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 k doplnění
odstavce 1 tohoto článku s cílem zvýšit 
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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.

účinnost systémů náležité péče ve snaze 
zabránit uvádění nebo dodávání 
nezákonně vytěženého dřeva nebo 
výrobků z tohoto dřeva na vnitřní trh.

Pro akty v přenesené pravomoci uvedené
v tomto odstavci se použijí postupy podle 
článků 13, 14 a 15.

Pro akty v přenesené pravomoci uvedené
v tomto odstavci se použijí postupy podle 
článků 13, 14 a 15.

Or. en

Odůvodnění

Cílem všech aktů v přenesené pravomoci by mělo být zajištění účinnosti systému náležité péče 
při předcházení obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a výrobky z takového dřeva.

Pozměňovací návrh 35

Postoj Rady
Článek 5 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 5a

Označování
Členské státy zajistí, že do …*budou 
veškeré dřevo a dřevařské výrobky 
uváděné nebo dodávané 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. 
*pozn. pro Úř. věst.: dva roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 50 z prvního čtení.
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Pozměňovací návrh 36

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 
subjektů;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Postoj Rady
Čl. 7 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Organizace může požádat, aby byla 
uznána jako kontrolní organizace, pokud 
splňuje tyto požadavky:

2. Organizace může požádat, aby byla 
uznána jako kontrolní organizace, pokud 
splňuje tyto požadavky:

a) má právní subjektivitu a je zákonně 
usazena v Unii,

a) má právní subjektivitu a je zákonně 
usazena v Unii,

b) má kapacitu umožňující výkon funkcí 
uvedených v odstavci 1 a

b) má odpovídající odborné znalosti
a kapacitu umožňující výkon funkcí 
uvedených v odstavci 1 a dále pak

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

c) vykonává své funkce způsobem, který 
zabraňuje střetům zájmů, a je právně 
nezávislý na hospodářských subjektech, 
kterým uděluje osvědčení.
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Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 52 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 38

Postoj Rady
Čl. 7 – odst. 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Žadatel, který splňuje požadavky 
uvedené v odstavci 2, se uzná za kontrolní 
organizaci jedním z těchto způsobů.

3. Komise uzná za kontrolní organizaci 
žadatele, který splňuje požadavky uvedené
v odstavci 2.

a) Příslušný orgán členského státu uzná 
kontrolní organizaci, která zamýšlí 
vykonávat svou činnost výlučně v tomto 
členském státě, a poté o tom neprodleně 
informuje Komisi.

Rozhodnutí o uznání kontrolní organizace 
se přijme do tří měsíců od předložení 
žádosti kontrolní organizací. Rozhodnutí
o uznání kontrolní organizace sdělí 
Komise příslušnému orgánu členského 
státu, do jehož jurisdikce spadá.

b) Poté, co informuje členské státy, 
Komise uzná kontrolní organizaci, která 
zamýšlí vykonávat svou činnost v ve více 
než jednom členském státě nebo v celé 
Unii.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 54 z prvního čtení. Aby se zajistilo jednotné uznávání kontrolních 
organizací, je vhodnější, aby to prováděla Komise. Nebránilo by to zřízení vnitrostátních 
kontaktních míst, která usnadní podávání přihlášek potenciálních kontrolních organizací.
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Pozměňovací návrh 39

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 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 EP č. 54 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 40

Postoj Rady
Čl. 7 – odst. 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Pokud příslušný orgán určí, že kontrolní 
organizace, která byla uznána Komisí, již 
neplní funkce uvedené v odstavci 1 nebo 
již nesplňuje požadavky stanovené
v odstavci 2, neprodleně informuje Komisi.

5. Pokud příslušný orgán určí, že kontrolní 
organizace již neplní funkce uvedené
v odstavci 1 nebo již nesplňuje požadavky 
stanovené v odstavci 2, neprodleně 
informuje Komisi.

Or. en

Odůvodnění

K dosažení konzistentnosti s centralizovaným uznáváním kontrolních organizací.
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Pozměňovací návrh 41

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 
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.

6. Pokud příslušný orgán nebo Komise 
zjistí, že kontrolní organizace již neplní 
funkce stanovené v odstavci 1 nebo 
požadavky uvedené v odstavci 2, Komise
uznání odejme. Před odejmutím uznání 
Komise informuje dotčené členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 55 z prvního čtení. Odejmutí uznání by mělo být v souladu
s centralizovaným uznáváním kontrolních organizací.

Pozměňovací návrh 42

Postoj Rady
Čl. 7 – odst. 7

Postoj Rady Pozměňovací návrh

7. Komise může přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování EU za účelem 
doplnění procedurálních pravidel, pokud 
jde o uznávání kontrolních organizací
a odejímání takových uznání, a za účelem 
jejich změn, je-li to na základě zkušeností 
nutné. Komise přijímá tyto akty
v přenesené pravomoci v souladu
s příslušnými ustanoveními tohoto 
nařízení.

7. Komise může přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování EU za účelem 
doplnění procedurálních pravidel, pokud 
jde o uznávání kontrolních organizací
a odejímání takových uznání, aby se 
zajistilo, že uznávání a jeho odnímání 
bude prováděno nestranně
a transparentně.

Pro akty v přenesené pravomoci uvedené
v tomto odstavci se použijí postupy podle 
článků 13, 14 a 15. Tyto akty se přijmou do 
….

Pro akty v přenesené pravomoci uvedené
v tomto odstavci se použijí postupy podle 
článků 13, 14 a 15. Tyto akty se přijmou do 
….
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_____________

* Úř. věst.: vložte prosím datum: 18 měsíců ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

_________________

* Úř. věst.: vložte prosím datum: 8 měsíců ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Cílem všech aktů v přenesené pravomoci, které mají doplňovat požadavky uvedené
v nařízeních, by mělo být zajištění nestranných a transparentních postupů pro uznávání 
kontrolních organizací a pro odejímání tohoto uznání.

Pozměňovací návrh 43

Postoj Rady
Čl. 7 – odst. 8

Postoj Rady Pozměňovací návrh

8. Prováděcí pravidla o četnosti a povaze 
kontrol uvedených v odstavci 4, která jsou 
nutná pro zajištění jednotného provádění 
zmíněného odstavce, se přijímají 
regulativním postupem podle 
čl. 16 odst. 2. Tato pravidla se přijmou do 
…*.

8. Komise na základě aktů v přenesené 
pravomoci schválí prováděcí pravidla
o četnosti a povaze kontrol uvedených
v odstavci 4 s cílem zajistit účinný dohled 
kontrolních organizací. Tato pravidla se 
přijmou do …*.

Pro akty v přenesené pravomoci uvedené
v tomto odstavci se použijí postupy podle 
článků 13, 14 a 15.

_____________

* Úř. věst.: vložte prosím datum: 18 měsíců ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

_________________

* Úř. věst.: vložte prosím datum: 8 měsíců ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Cílem aktů v přenesené pravomoci by se mělo být zajištění účinného dohledu kontrolních 
organizací. Připojený harmonogram je přizpůsoben dřívějšímu vstupu nařízení v platnost.
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Pozměňovací návrh 44

Postoj Rady
Čl. 9 – nadpis

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Kontroly hospodářských subjektů (Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy EP č. 58, 59 a 60 z prvního čtení. V anglické verzi se má rozlišovat mezi 
kontrolami kontrolních organizací a kontrolami hospodářských subjektů. 

Pozměňovací návrh 45

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.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 58, 59 a 60 z prvního čtení. V anglické verzi se má rozlišovat mezi 
kontrolami kontrolních organizací a dohledem nad hospodářskými subjekty.

Pozměňovací návrh 46

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1a. Kontroly se provádějí v souladu
s ročním plánem na základě 
opodstatněných obav třetích stran nebo
v případě, že příslušný orgán členského 
státu má informace, které zpochybňují 
dodržování požadavků tohoto nařízení 
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ze strany určitého hospodářského 
subjektu. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 58 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 47

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 1 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1b. Kontroly mohou mimo jiné zahrnovat: 
a) prověření systému náležité péče, včetně 
posouzení rizika a postupy snižování 
rizika;
b) prověření dokumentace a záznamů, 
které prokazují řádné fungování systémů
a postupů;
c) namátkové kontroly, včetně auditů 
na místě.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 58 z prvního čtení EP.

Pozměňovací návrh 48

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 1 c (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1c. Komise může na základě aktů
v přenesené pravomoci schválit podrobná 
pravidla týkající se četnosti a povahy 
kontrol uvedených v odstavci 1b s cílem
zajistit účinný dohled nad hospodářskými 
subjekty.
Pro akty v přenesené pravomoci uvedené
v tomto odstavci se použijí postupy podle 
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článků 13, 14 a 15.

Or. en

Odůvodnění

Pro veškeré akty v přenesené pravomoci, v nichž jsou podrobně uvedeny požadavky 
na kontrolu, by měl platit cíl zajištění účinného dohledu nad hospodářskými subjekty 
na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 49

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 předkládání 
dokumentace nebo záznamů. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 58 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 50

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, aniž je dotčen článek 17. 

V závislosti na závažnosti zjištěných 
nedostatků mohou příslušné orgány 
přijmout okamžitá opatření, včetně mj.:
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a) konfiskace dřeva a dřevařských 
výrobků; 
b) dočasného zákazu obchodování 
se dřevem a dřevařskými výrobky;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 58 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 51

Postoj Rady
Čl. 10 – nadpis

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Záznamy o kontrolách (Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 52

Postoj Rady
Čl. 10 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány uchovávají záznamy
o kontrolách stanovených v čl. 9 odst. 1
s uvedením zejména jejich povahy
a výsledků, včetně uložení nápravných 
opatření podle čl. 9 odst. 3. Záznamy
o všech kontrolách se uchovávají nejméně 
5 let.

1. Příslušné orgány uchovávají záznamy
o kontrolách stanovených v čl. 9 odst. 1
s uvedením zejména jejich povahy
a výsledků, včetně uložení nápravných 
opatření podle čl. 9 odst. 3. Záznamy
o všech kontrolách se uchovávají nejméně 
10 let.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 60 z prvního čtení.
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Pozměňovací návrh 53

Postoj Rady
Čl. 10 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 
se zpřístupní jakémukoli žadateli
v souladu se směrnicí 2003/4/ES. 

2. Informace uvedené v odstavci 1 se
v souladu se směrnicí 2003/4/ES zpřístupní 
veřejnosti, a to i prostřednictvím 
internetu. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 61 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 54

Postoj Rady
Čl. 11 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány si s příslušnými orgány 
jiných členských států a s Komisí vyměňují 
informace o závažných nedostatcích 
zjištěných kontrolami podle čl. 7 odst. 4
a čl. 9 odst. 1 a druzích sankcí uložených 
podle článku 17.

2. Příslušné orgány si s příslušnými orgány 
jiných členských států a s Komisí vyměňují 
informace o závažných nedostatcích 
zjištěných na základě kontrol podle čl. 7 
odst. 4 a čl. 9 odst. 1, o porušení předpisů
a o druzích sankcí uložených podle článku 
17.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 62 z prvního čtení. Doplnění rozšíření výměny informací, které je 
součástí postoje Rady.
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Pozměňovací návrh 55

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 mj. zástupců dřevozpracujícího 
průmyslu, vlastníků lesů, 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. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 67 a 48 EP z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 56

Postoj Rady
Čl. 12 – odst. 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

S cílem zohlednit zkušenosti získané 
při 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,

S cílem zohlednit zkušenosti získané 
při 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,
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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.

a to doplněním seznamu dřeva či 
dřevařských výrobků uvedených v příloze. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 68 EP z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 57

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. Pravomoci k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 3, čl. 5a,
čl. 7 odst. 7, čl. 7 odst. 8, čl. 9 odst. 1c)
a článku 12 se svěří Komisi na období 
sedmi let od vstupu tohoto nařízení
v platnost. Komise předloží zprávu
o přenesených pravomocích nejpozději tři 
měsíce před koncem tohoto tříletého 
období. 

Or. en

Pozměňovací návrh 58

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 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomocí uvedené v čl. 5 
odst. 3, článku 5a, čl. 7 odst. 7, čl. 7 
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zrušit. odst. 8 a čl. 9 odst. 1c a článku 12 kdykoli 
zrušit.

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Postoj Rady
Čl. 14 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Orgán, který zahájí interní postup
s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, uvědomí nejpozději jeden 
měsíc před přijetím konečného rozhodnutí 
druhého zákonodárce a Komisi a uvede 
pravomoci, jejichž přenesení by mělo být 
zrušeno, a důvody tohoto zrušení.

2. Orgán, který zahájil interní postup
s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, se bude snažit s předstihem 
před přijetím konečného rozhodnutí 
uvědomit druhý orgán a Komisi a uvede 
pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být 
zrušeno, a možné důvody tohoto zrušení.

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne 
oznámení.

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dva měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se lhůta prodlouží
o dva měsíce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 61

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pokud Evropský parlament ani Rada
v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci nevysloví, nebo pokud před 
uplynutím této lhůty Evropský parlament
i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí 
námitky nevyslovit, vstupuje akt
v přenesené pravomoci v platnost dnem
v něm stanoveným.

2. Pokud Evropský parlament ani Rada
v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci nevysloví, zveřejní se
v Úředním věstníku Evropské unie
a vstupuje v platnost dnem v něm 
stanoveným.

Akt v přenesené pravomoci může být 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost před uplynutím 
tohoto období, pokud Evropský parlament
i Rada informují Komisi o tom, 
že nehodlají vznést žádné námitky.

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Přijatý akt v přenesené pravomoci 
nevstoupí v platnost, pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada vysloví 
námitky. Orgán, který vyslovuje námitky 
proti aktu v přenesené pravomoci, je 
odůvodní.

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí
v platnost, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada vysloví námitky. 
Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu
v přenesené pravomoci, je odůvodní.

Or. en
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Pozměňovací návrh 63

Postoj Rady
Článek 16 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 16
Výbor

vypouští se

1. Komisi je nápomocen Výbor 
pro prosazování práva, správu a obchod
v oblasti lesnictví (FLEGT) zřízený 
článkem 11 nařízení (ES) č. 2173/2005.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 
1999/468/ES s ohledem na článek 8 
zmíněného rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož návrh doporučení nepočítá s prováděcími akty, je tento odkaz zbytečný. 

Pozměňovací návrh 64

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.

1. Členské státy stanovují pravidla 
pro ukládání sankcí za porušení tohoto 
nařízení a přijímají veškerá opatření 
nezbytná pro provádění těchto pravidel. 
Stanovené sankce mohou být trestní
i správní povahy a musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. 

2. Sankce mimo jiné zahrnují: 
a) finanční postihy odrážející 
- stupeň poškození životního prostředí;
- hodnotu dřevařských výrobků, u nichž 
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došlo k porušení právních předpisů, a dále 
- daňové ztráty a ekonomické škody 
způsobené porušením tohoto nařízení; 
Finanční sankce představují alespoň 
pětinásobek hodnoty dřevařských výrobků 
získaných na základě závažného porušení 
tohoto nařízení. V případě opakovaného 
závažného porušení nařízení v rámci 
pětiletého období se finanční sankce 
postupně zvyšují nejméně až 
na osminásobek hodnoty dřevařských 
výrobků získaných na základě závažného 
porušení nařízení.
b) konfiskaci dřeva a dřevařských 
výrobků;
c) dočasný zákaz dodávat dřevo
a dřevařské výrobky na vnitřní trh. 
2a. Členské státy mohou zavést přechodná 
opatření zaměřená na zachování 
stávajícího stavu. Veškerá přechodná 
opatření, která přijmou orgány členských 
států, budou mít takovou povahu, aby
v daném případě zabránila dalšímu 
porušování nařízení.
2b. Členské státy oznámí tyto předpisy 
Komisi a neprodleně ji uvědomí
o veškerých následných změnách, které 
se jich týkají.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Parlamentu č. 69 z prvního čtení. V zájmu jednotného uplatňování 
nařízení je nutné vypracovat pokyny týkající ukládání sankcí. 
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Pozměňovací návrh 65

Postoj Rady
Článek 17 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 17a

Změna směrnice 2008/99/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008
o trestněprávní ochraně životního 
prostředí1 se s účinností od ...* mění 
takto:
1) V článku 3 se doplňuje nový odstavec, 
který zní: 
„ia) dodávání nezákonně vytěženého 
dřeva nebo dřevařských výrobků na trh.“
2) V příloze A se doplňuje nová odrážka, 
která zní:
„- Nařízení Evropského Parlamentu
a Rady (ES) č. .../2009 ze dne ..., kterým 
se stanovují povinnosti hospodářských 
subjektů uvádějících dřevo a dřevařské 
výrobky na trh.“. 
____________

*Pozn. k Úř. věst.: jeden rok ode dne vstupu této 
směrnice v platnost.

____________
1Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 28.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Parlamentu č. 71 z prvního čtení. Je důležité, aby v případě závažného 
porušení nařízení bylo možné uložit trestní sankce, a proto by se toto nařízení mělo začlenit 
do působnosti směrnice 2008/99/ES.
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Pozměňovací návrh 66

Postoj Rady
Čl. 18 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Na základě těchto zpráv Komise 
vypracuje zprávu, kterou předloží 
Evropskému parlamentu a Radě každé dva 
roky.

2. Na základě těchto zpráv Komise 
vypracuje zprávu, kterou předloží 
Evropskému parlamentu a Radě každé dva 
roky. Při vypracovávání zprávy Komise 
přihlédne k pokroku, jehož bylo dosaženo 
při uzavírání a realizaci dobrovolných 
dohod o partnerství v rámci FLEGT, 
schválených v souladu s nařízením (ES) 
č. 2173/2005, a k tomu, nakolik přispěly
k omezení přítomnosti nezákonně 
vytěženého dřeva a dřevařských výrobků 
na vnitřním trhu.  

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Parlamentu č. 70 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 67

Postoj Rady
Čl. 18 – odst. 2a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2a. Komise do 30. dubna 2012 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu
o zavedení unijního standardu pro veškeré 
dřevo a dřevařské výrobky, jehož cílem 
bude dostát nejvyšším požadavkům 
na udržitelnost životního prostředí a který 
bude případně doplněn legislativními 
návrhy.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Parlamentu č. 66 z prvního čtení. Z dlouhodobějšího pohledu by měly 
právní předpisy zajišťovat nejen zákonnost, ale i udržitelnost v oblasti dřeva a dřevařských 
výrobků uváděných a dodávaných na trh EU.
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Pozměňovací návrh 68

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 dřeva
a dřevařských výrobků na trh, a to
na základě zpráv o jeho uplatňování a 
s ohledem na získané zkušenosti. Posoudí 
zejména administrativní důsledky pro malé
a střední podniky a také výrobky, na které 
se vztahuje. Zprávy mohou být případně 
doplněny o příslušné legislativní návrhy.

_______________

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

_______________

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

Or. en

Pozměňovací návrh 69

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. 6 odst. 1
a čl. 7 odst. 7 a 8 se však použijí od dne 
vstupu tohoto nařízení v planost.

_____________

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

______________

* Úř. věst.: uveďte, prosím, datum: 12 měsíců ode 
dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh Parlamentu č. 73 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 70

Postoj Rady
Příloha – odrážka 16

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

- Buničina a papír uvedené v kapitolách 47, 
48 a 49 kombinované nomenklatury,
s výjimkou výrobků na bázi bambusu
a sběrových výrobků (odpad a výmět);

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Parlamentu č. 74 a 75 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 71

Postoj Rady
Příloha – odrážka 18 a (nová)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

- Ostatní dřevařské výrobky zařazené 
do kapitol 94 a 95 kombinované 
nomenklatury, včetně dřevěných hraček
a sportovního potřeb;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Parlamentu č. 74 a 75 z prvního čtení.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Každoročně dochází k odlesňování asi 13 milionů hektarů půdy, přibližně 20 % globálních 
emisí skleníkových plynů je způsobeno odlesňováním a odlesňování je hlavní příčinou úbytku 
biologické rozmanitosti. Nezákonná těžba dřeva způsobuje také vážné problémy v oblasti 
lidských práv, jelikož lesy mají v mnoha zemích pro původní obyvatele, kteří jsou na nich 
závislí, velký kulturní a sociální význam. 

Nezákonná těžba velkou měrou přispívá k odlesňování, přičemž objem průmyslově 
zpracovávaného dřeva z nezákonných zdrojů se odhaduje na 350 až 650 milionů m3 ročně, 
což představuje 20–40 % celosvětové produkce dřeva1. Stlačuje ceny dřeva, ubírá
z přírodních zdrojů a daňových příjmů a zvyšuje chudobu obyvatel závislých na lesích. 

Jako hlavní spotřebitel dřeva a dřevařských výrobků má EU povinnost přijmout účinná 
opatření proti odlesňování a nezákonné těžbě dřeva, která musejí jasně zahrnovat zastavení 
poskytování trhu pro nezákonně těžené dřevo a dřevařské výrobky. Již se úspěšně podařilo 
dosáhnout toho, že EU přestala být trhem pro jiné nezákonné výrobky, naposledy přijetím 
nařízení o nelegálním, neoznámeném a neregulovaném rybolovu, a nyní nastal čas pro přijetí 
účinné právní úpravy zaměřené proti nezákonné těžbě dřeva a výrobkům z tohoto dřeva. To 
by vyslalo důležitý signál:

 spotřebitelům, že dřevo a dřevařské výrobky, které kupují, nepocházejí z nezákonných 
zdrojů, 

 odpovědným společnostem, že nebudou poškozeny těmi, které používají destruktivní 
metody, a dále

 mezinárodnímu společenství, že EU bere svou odpovědnost vůči změně klimatu, 
biologické rozmanitosti a lidským právům vážně. 

Přístup na základě dobrovolné dohody o partnerství, který EU zavádí podle akčního plánu 
pro prosazování práva, správu a obchod v lesnictví (Forest Law Enforcement, Governance 
and Trade – FLEGT) sám o sobě nepostačuje k řešení celosvětového problému nezákonné 
těžby dřeva. I když mají dobrovolné dohody o partnerství potenciál vyvolat velmi pozitivní 
změnu, zatím byla podepsána pouze jediná dohoda a jejich dobrovolný charakter znamená 
vysoké riziko obcházení zákonů a praní špinavých peněz. Jak vyplynulo z konzultací Komise
k opatřením na doplnění dobrovolných dohod o partnerství, k tomu, aby se zajistilo odstranění 
dřeva a dřevařských výrobků z nezákonné těžby z trhu EU, jsou zapotřebí přísné právní 
předpisy. 

Postoj Rady

Zpravodajka vítá některé strukturální změny zaměřené na zjednodušení textu nařízení, 
zároveň však s politováním konstatuje, že postoj Rady není dost ambiciózní. Postoj Rady je 
podstatně slabší než postoj Evropského parlamentu z prvního čtení, který byl přijat v dubnu 
2009. 

                                               
1 UNECE/FAO 2007: Každoroční hodnocení trhu dřevařských výrobků, 2006–2007
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Postoj Rady mimo jiné

 neobsahuje zákaz obchodování s nezákonně těženým dřevem a dřevařskými výrobky, 
jak jej zavedl Parlament, 

 neobsahuje povinnosti vůči hospodářským subjektům kromě subjektů, které uvádějí 
dřevo a dřevařské výrobky poprvé na vnitřní trh,

 zužuje definici platných právních předpisů ve srovnání s definicí Parlamentu,
 neuvádí přesně sankce a neukládá trestní sankce za případy závažného porušení 

předpisů,
 na rozdíl od centralizovaného systému schváleného Parlamentem zavádí smíšený 

systém uznávání kontrolních organizací,
 neobsahuje ustanovení o budoucím označování dřeva a dřevařských výrobků

a vypracování požadavků na udržitelnost životního prostředí,
 předpokládá, že nařízení by mělo začít platit až 30 měsíců po jeho vstupu v platnost, 

zatímco Parlament odhlasoval 12 měsíců.

S cílem zpřísnit návrh nařízení, tak aby byl splněn cíl zabránit odbytu nezákonně těženého 
dřeva a výrobků z něj na vnitřním trhu EU, zpravodajka znovu předkládá řadu hlavních bodů
z prvního čtení v Parlamentu. Tyto body jsou podrobně uvedeny dále.

Zákaz dovozu a prodeje dřeva a dřevařských výrobků z nezákonné těžby 

Základním faktem je, že nařízení ve znění vypracovaném Radou ve skutečnosti nezakazuje 
dovoz a prodej nezákonně vytěženého dřeva, což znamená, že neřeší „nedostatky
v předpisech, jejichž cílem je obchodu s nezákonně vytěženým dřevem zabránit“1 uváděné
v samotném návrhu jako výchozí bod, proč je nezákonná těžba tak rozšířena. Revidovaný 
americký Laceyho zákon, přijatý v květnu 2008, takový zákaz uzákoňuje, takže precedens 
existuje. Neexistuje žádný dostatečný důvod, proč by EU tento příklad nenásledovala či nešla 
dokonce ještě dál. 

Zpravodajka tudíž znovu navrhuje, aby se výslovně stanovil požadavek, že hospodářské 
subjekty nesmějí uvádět či dodávat na trh dřevo a dřevařské výrobky z nezákonné těžby. Bez 
tohoto prvořadého zákazu dodávání nezákonně vytěženého dřeva na trh systém náležité péče 
pouze zvyšuje administrativní zátěž hospodářských subjektů, aniž by zaručoval účinné 
dosažení celkového cíle. 

Oblast působnosti náležité péče a požadavky zákonnosti 

Zpravodajka do návrhu nařízení znovu začleňuje rozlišování mezi hospodářskými subjekty,
které dřevo a dřevařské výrobky „uvádějí na trh“ (tzn. dodávají je na trh poprvé) a těmi, které 
je „dodávají na trh“ (tj. jedná se o všechny hospodářské subjekty v prodejním řetězci). 

Požadavek na náležitou péči podpoří správné postupy, přičemž v ideálním případě by systém 
náležité péče uplatňovaly všechny hospodářské subjekty v prodejním řetězci. Zpravodajka 
však připouští, že tento požadavek může být pro malé hospodářské subjekty nereálný
                                               
1 Návrh nařízení, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky (KOM(2008)644/3) s. 2.
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a omezuje jej proto na hospodářské subjekty, které „uvádějí“ výrobky na trh, což jsou jasně 
subjekty, které mají největší vliv na to, co se do EU dostane, a nesou tedy největší 
odpovědnost. 

Zároveň by všechny hospodářské subjekty v dodavatelském řetězci měly být vázány 
prvořadým zákazem dodávání nezákonně těženého dřeva a dřevařských výrobků na trh a měly 
by v tomto ohledu zajistit náležitou péči. Možnost stíhání za obchodování s nezákonným 
dřevem, která by se vztahovala na všechny hospodářské subjekty v dodavatelském řetězci, by 
je přiměla k tomu, aby dávaly přednost získávání dřeva a dřevařských výrobků od seriózních 
dodavatelů, tj. těch, kteří své povinnosti spojené s vynakládáním náležité péče plní 
nejúčinněji. Rovněž rozdělí břemeno odpovědnosti mezi hospodářské subjekty rovnoměrněji.

Aby se napomohlo možnosti zpětného vysledování původu dřeva a dřevařských výrobků, 
zpravodajka se také domnívá, že všechny hospodářské subjekty by měly zaznamenávat
a poskytovat základní informace o výrobcích, jejich zdroji a subjektech, kterým je dodávají. 

Platné právní předpisy

Akční plán FLEGT stanovuje, že „širším cílem EU je podpora udržitelného obhospodařování 
lesů“1, a zavazuje EU k jednotnému řešení problému nezákonné těžby. Kromě toho, 
že se zabývá nezákonnou těžbou z přímého hlediska trhu, musí toto nařízení přispět k širšímu 
cíli udržitelného rozvoje jako prostředku řešení základních příčin. 

Tomuto cíli by mělo napomoci rozšíření oblasti působnosti platných právních předpisů, vůči 
nimž je definována „zákonnost“. Jako smluvní strany vícestranných mezinárodních
a regionálních dohod se EU a členské státy právně a politicky zavázaly k zachování
a udržitelnému využívání přírodních zdrojů, ke zmírnění chudoby a ochraně práv původních 
obyvatel a komunit závislých na lese. Nařízení může být nástrojem, který napomůže 
realizovat ustanovení těchto dohod.

Zpravodajka proto rozšířila definici Rady týkající se „platných právních předpisů“ obsaženou
v článku 2 a do návrhu znovu včlenila některé části z prvního čtení v Parlamentu.

Sankce

Zpravodajka je jednoznačně přesvědčena, že z hlediska důsledného uplatňování tohoto 
nařízení je nutné členským státům poskytnout vodítko týkající se sankcí. Přestože vstup 
Lisabonské smlouvy v planost dává Parlamentu ještě větší možnost stanovovat výši sankcí, 
zpravodajka se rozhodla, že do návrhu pouze znovu začlení hlavní část návrhu Parlamentu
z prvního čtení týkajícího se této otázky.

Výjimky pro recyklované výrobky a zanedbatelné riziko 

Rada zavádí pro recyklované výrobky výjimky z působnosti tohoto nařízení. Zpravodajka má 
pocit, že tato definice není dost jasná, a domnívá se, že její znění by mohlo v případě návrhu 
nařízení znamenat vytvoření potenciálních mezer. Proto tuto výjimku v návrhu vypustila. 

                                               
1 Akční plán EU pro FLEGT (KOM(2003)251)
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Rada také zavádí pojem „zanedbatelného rizika“, který by opravňoval hospodářský subjekt
k tomu, aby v určitých případech nemusel přijímat opatření ke snižování rizika. Zpravodajka 
se domnívá, že bez jasné definice by zavedení tohoto pojmu vedlo k nejrůznějším 
interpretacím nařízení, které by mohly negativně ovlivnit účinnost systému náležité péče,
a proto zmínku o „zanedbatelném riziku“ z návrhu vypustila. 

Kontrolní organizace a jejich schválení

Za účelem harmonizace norem v celé EU platné pro hospodářské subjekty, které kontrolují 
systémy náležité péče, zpravodajka navrhuje, aby se rozhodnutí o tom, zda uznat kontrolní 
organizaci, přijímalo spíše na úrovni EU než na úrovni jednotlivých členských států. 
Centralizované schvalování těchto organizací a jasná kritéria v nařízení by zajistila jednotné
a transparentní uplatňování předpisů a snížila složitost administrativních postupů v případě 
organizací působících ve více než jednom členském státě. Z tohoto důvodu se zpravodajka
v této otázce vrátila k postoji Parlamentu z prvního čtení. 

Akty v přenesené pravomoci

A konečně se zpravodajka domnívá, že je důležité dát Komisi pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci, pokud jde mj. o podrobnosti systémů náležité péče, kontroly
a označování, že je však zároveň důležité, aby Parlament vytvořil pokyny ohledně cílů těchto 
aktů. Pokud jde o znění praktických ustanovení, zpravodajka navrhuje znění, které bylo 
schváleno ve zprávě de Brúnové o pasech pro zvířata. 


