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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k doporučení Komise k právnímu rámci EU pro zastavení a odvrácení globálního 
odlesňování na úrovni EU
(2020/2006(INL))

Evropský parlament,

 s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na čl. 114 odst. 3 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na sdělení Komise o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví 
(FLEGT) – návrh akčního plánu EU ze dne 21. května 2003 (COM(2003)0251),

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 
20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky (dále jen „nařízení EU o dřevu“)1,

 s ohledem na cíle udržitelného rozvoje OSN do roku 2030, konkrétně cíl č. 15, tedy 
chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, 
udržitelně obhospodařovat lesy, bojovat proti desertifikaci a zastavit a zvrátit 
znehodnocování půdy a zastavit úbytek biologické rozmanitosti,

 s ohledem na Pařížskou dohodu dosaženou na 21. konferenci smluvních stran Rámcové 
úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (COP 21),

 s ohledem na studii o požadavcích na náležitou péči v rámci dodavatelského řetězce, 
kterou zadalo Generální ředitelství Komise pro spravedlnost a spotřebitele (2020),

– s ohledem na posouzení evropské přidané hodnoty právního rámce EU pro zastavení 
a odvrácení globálního odlesňování na úrovni EU vypracované výzkumnou službou 
Evropského parlamentu (EPRS)2,

 s ohledem na závěry Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, týkající 
se sdělení o posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů (ze dne 16. 
prosince 2019);

 s ohledem na amsterodamskou deklaraci nazvanou „Směrem k odstranění odlesňování 
z řetězců zemědělských komodit s evropskými zeměmi“ z prosince 2015,

 s ohledem na mechanismus programu OSN pro snižování emisí z odlesňování 
a znehodnocování lesů (REDD+),

1 Úř. věst. L 295 12.11.2010, s. 23–34.
2 EPRS, European Added Value Assessment on an EU legal framework to halt and reverse EU-driven global 
deforestation (Posouzení evropské přidané hodnoty právního rámce EU pro zastavení a odvrácení globálního 
odlesňování na úrovni EU), bude zveřejněno.
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 s ohledem na strategický plán OSN pro lesy na období 2017–2030 (UNSPF), který 
vymezuje šest globálních cílů pro lesy a 26 souvisejících dílčích cílů, jichž má být 
dosaženo do roku 2030,

 ohledem na Úmluvu OSN o boji proti desertifikaci přijatou dne 17. června 1994,

 s ohledem na vnitrostátní platformy pro udržitelnou produkci komodit vytvořené 
v rámci Rozvojového programu OSN (UNDP),

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 
1966,

 s ohledem na Americkou úmluvu o lidských právech z roku 1969,

 s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z roku 1987,

 s ohledem na Úmluvu Mezinárodní organizace práce (MOP) č 169 o domorodém 
a kmenovém obyvatelstvu z roku 1989,

 s ohledem na Úmluvu o domorodém a kmenovém obyvatelstvu z roku 1989,

 s ohledem na Deklaraci OSN o právech původních obyvatel z roku 2007,

 s ohledem na pokyny OECD/FAO pro odpovědné zemědělské dodavatelské řetězce,

 s ohledem na Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) z roku 1973,

 s ohledem na Úmluvu o biologické rozmanitosti z roku 1992 a přidružený Cartagenský 
protokol o biologické bezpečnosti z roku 2000 a Nagojský protokol o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich 
využívání z roku 2010,

 s ohledem na globální hodnotící zprávu Mezivládní vědecko-politické platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové služby z roku 2019 o biologické rozmanitosti 
a ekosystémových službách ze dne 6. května 2019,

 s ohledem na zásady odpovědného investování OSN z roku 2006,

 s ohledem na obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv, které schválila 
Rada OSN pro lidská práva v roce 2011, a na pokyny OECD pro nadnárodní podniky ve 
znění z roku 2011,

 s ohledem na zvláštní zprávu Mezinárodního panelu OSN pro změnu klimatu o změně 
klimatu a půdě ze dne 8. srpna 2019,
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 s ohledem na své usnesení o politikách EU ve prospěch zastánců lidských práv přijaté 
dne 17. června 20103,

 s ohledem na své usnesení ze dne 4. dubna 2017 o palmovém oleji a likvidaci deštných 
pralesů4,

 s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2017 o dopadu mezinárodního obchodu 
a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce5,

 s ohledem na své usnesení ze dne 3. července 2018 o porušování práv původních 
obyvatel ve světě, včetně zabírání půdy6,

 s ohledem na své usnesení ze dne 11. září 2018 o transparentním a odpovědném řízení 
přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů7,

 s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu8,

 s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2020 o 15. zasedání konference smluvních 
stran (COP15) Úmluvy o biologické rozmanitosti9,

 s ohledem na sdělení Komise nazvané „Posílení opatření EU na ochranu a obnovu 
světových lesů“ ze dne 23. července 2019 (COM(2019)0352),

 s ohledem na sdělení Komise nazvané Zelená dohoda pro Evropu ze dne 11. prosince 
2019 (COM(2019)0640),

 s ohledem na sdělení Komise nazvané „Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti 
do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho života“ ze dne 20. května 2020 
(COM(2020)0380),

 s ohledem na sdělení Komise nazvané „Strategie ‚od zemědělce ke spotřebiteli‘ pro 
spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy“ ze dne 20. května 2020 
(COM(2020)0381),

– s ohledem na články 47 a 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru pro rozvoj, Výboru 
pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že biologicky rozmanité lesy, které jsou zdrojem přírodního propadu 

3 Přijaté texty, P7_TA(2010)0226.
4 Přijaté texty, P8_TA(2017)0098.
5 Přijaté texty, P8_TA(2017)0330.
6 Přijaté texty, P8_TA(2018)0279.
7 Přijaté texty, P8_TA(2018)0333.
8 Přijaté texty, P9_TA(2020)0005.
9 Přijaté texty, P9_TA(2020)0015.
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uhlíku, jsou nedílnou součástí boje proti změně klimatu v souladu s cíli Pařížské dohody 
udržet nárůst průměrné celosvětové teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám 
před průmyslovou revolucí a usilovat o udržení tohoto nárůstu globální teploty pod 
hranicí 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, jakož i za účelem 
přizpůsobení se změně klimatu a zachování biologické rozmanitosti;

B. vzhledem k tomu, že spotřeba v Unii se podílí na celosvětovém odlesňování z 10 %;

1. poukazuje na to, že přibližně 80 % odlesňování na světě způsobuje rozšiřování půdních 
ploch k zemědělskému využívání; v této souvislosti zdůrazňuje, že sdělení Komise ok 
posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů z července 2019 uznává, že 
poptávka Unie po produktech, jako jsou palmový olej, maso, sója, kakao, kukuřice, 
dřevo nebo kaučuk, a to i ve formě zpracovaných produktů nebo služeb, je jedním 
z výrazných faktorů odlesňování, ničení ekosystémů a porušování lidských práv na 
celém světě;

2. vítá rostoucí povědomí podniků o problému globálního odlesňování, potřebě opatření na 
úrovni podniků a odpovídajících závazků; zdůrazňuje však, že dobrovolné závazky 
podniků v boji proti odlesňování se často týkají pouze částí jejich dodavatelských 
řetězců a dosud nevedly k zastavení globálního odlesňování;

3. poukazuje na to, že systémy certifikace, kterou udělují třetí strany, plní důležitou úlohu 
při propojování podniků a občanské společnosti s cílem dosáhnout obecné shody 
ohledně problému odlesňování; poznamenává však, že pouze dobrovolné systémy 
certifikace, kterou udělují třetí strany, dosud nevedly k zastavení a odvrácení globálního 
odlesňování; konstatuje, že dobrovolná certifikace, kterou udělují třetí strany, může být 
nástrojem, který napomůže k posouzení a zmírnění rizik spojených s odlesňováním, 
pokud bude navržena a prováděna s přihlédnutím ke kritériím udržitelnosti, z nichž 
vychází, tj. robustnost postupu certifikace a akreditace, nezávislé sledování, možnosti 
sledování dodavatelského řetězce, požadavky na ochranu původních lesů a na podporu 
udržitelného obhospodařování lesů;

4. pohlíží kriticky na skutečnost, že samotné certifikace a označení, které udělují třetí 
strany, nepřiměřeně přesouvají odpovědnost za rozhodování, zda nakupovat produkty, 
které nezpůsobují odlesňování, na spotřebitele; zdůrazňuje proto, že certifikace, kterou 
udělují třetí strany, může být pouze doplňkem k procesům důkladné náležité péče ze 
strany společností, nemůže je však nahradit;

5. v tomto ohledu vítá výzvy značného počtu společností k zavedení pravidel Unie pro 
povinnou náležitou péči v rámci dodavatelských řetězců komodit, které představují 
riziko pro lesy;

6. připomíná své usnesení o Zelené dohodě pro Evropu ze dne 15. ledna 2020 a svůj 
požadavek, aby Komise neprodleně předložila návrh evropského právního rámce, který 
s přihlédnutím k principu náležité péče zajistí, že produkty uváděné na trh Unie budou 
pocházet z udržitelných dodavatelských řetězců, které nepřispívají k odlesňování, a aby 
přitom věnovala zvláštní pozornost odstraňování hlavních příčin importovaného 
odlesňování a vytváření pobídek k dovozu produktů, které nezpůsobují odlesňování 
v zahraničí;
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7. vítá záměr Komise vypořádat se s celosvětovým odlesňováním, žádá ji však, aby přijala 
ambicióznější politický přístup; vyzývá Komisi, aby předložila návrh právního rámce 
EU, který by stanovil povinné požadavky na náležitou péči, podávání zpráv, 
zveřejňování informací a účast třetích stran, jakož i odpovědnost a sankce v případě 
porušení povinností pro všechny společnosti, které poprvé uvedou trh Unie komodity 
představující nejvyšší riziko pro lesy a ekosystémy, stejně jako produkty odvozené 
z těchto komodit, a přístup ke spravedlnosti a nápravě pro oběti porušení těchto 
povinností; obchodníkům na trhu Unie by měly být uloženy povinnosti sledovatelnosti, 
aby se zajistily udržitelné hodnotové řetězce, které nepřispívají k odlesňování, jak je 
stanoveno v příloze tohoto usnesení; zdůrazňuje, že stejný právní rámec by se měl 
vztahovat i na finanční instituce se sídlem v Unii, které poskytují peníze společnostem 
zabývajícím se sběrem, těžbou, produkcí nebo zpracováním komodit představujících 
riziko pro lesy a ekosystémy a z nich odvozených produktů;

8. zdůrazňuje, že komodity, které představují riziko pro lesy a ekosystémy, ve smyslu 
tohoto právního rámce EU, by měly být stanoveny na základě objektivních a vědecky 
podložených předpokladů, že tyto komodity představují značné riziko vedoucí k ničení 
a znehodnocování lesů a ekosystémů s vysokými uhlíkovými zásobami, které jsou 
bohaté na biologickou rozmanitost, stejně jako ohrožení práv původních obyvatel 
a lidských práv obecně;

9. zdůrazňuje, že takový právní rámec EU by měl nejen zaručit zákonnost sběru, výroby, 
těžby a zpracování komodit a z nich odvozených produktů, které představují riziko pro 
lesy a ekosystémy v zemi původu, ale také udržitelnost tohoto sběru, výroby, těžby 
a zpracování;

10. zdůrazňuje, že místní komunity, původní obyvatelstvo a osoby, které se zasazují 
o ochranu půdy a životního prostředí, jsou často v první linii boje za zachování 
ekosystémů; je znepokojen tím, že znehodnocování a ničení lesů a dalších cenných 
ekosystémů bývá často spojeno s porušováním lidských práv nebo je jejich důsledkem; 
naléhavě proto vyzývá, aby do budoucího právního rámce EU byla zahrnuta i ochrana 
lidských práv, zejména vlastnického práva k půdě, práv týkajících se půdy a pracovních 
práv, se zvláštním ohledem na práva původních obyvatel;

11. konstatuje, že tento právní rámec EU by měl být rozšířen na i na jiné ekosystémy než 
lesy, které v sobě ukládají značné zásoby uhlíku a jsou vysoce bohaté na biologickou 
rozmanitost, aby se zabránilo přesunu tlaku na tyto druhy krajiny;

12. je přesvědčen, že tyto povinnosti by se měly vztahovat na všechny společnosti, které 
uvádějí na trh Unie komodity představující riziko pro lesy a ekosystémy, bez ohledu na 
jejich velikost nebo místo registrace; je přesvědčen, že klíčem k zajištění rozsáhlého 
dopadu, jakož i důvěry spotřebitelů na roztříštěném konečném trhu je začlenění menších 
i větších podniků; zdůrazňuje, že regulační rámec nesmí způsobovat nepřiměřenou zátěž 
pro malé a střední výrobní podniky ani bránit jejich přístupu na trhy či mezinárodnímu 
obchodu; uznává proto, že požadavky na náležitou péči, podávání zpráv a informování 
musí být přiměřené úrovni rizik spojených s danými komoditami;

13. je přesvědčen, že nařízení EU o dřevu, zejména jeho požadavky na náležitou péči, je 
dobrým vzorem, z něhož je možné vycházet při přípravě budoucího právního rámce EU 
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pro zastavení a odvrácení globálního odlesňování na úrovni EU, ale že kvůli 
nedostatečnému provádění a prosazování však nedokáže nařízení EU o dřevu naplnit 
ducha ani záměr svých ustanovení; zastává proto názor, že z nařízení EU o dřevu lze 
vyvodit ponaučení, že je pro budoucí právní rámec EU třeba zavést lepší pravidla 
v oblasti provádění a prosazování s cílem zastavit a odvrátit globální odlesňování na 
úrovni EU;

14. zdůrazňuje, že tento právní rámec musí a může být navržen tak, aby byl v souladu 
s požadavky Světové obchodní organizace;

15. zdůrazňuje, že je třeba v rámci veškerých následných, regulačních či neregulačních 
činností a opatření týkajících se strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2030 a strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ náležitě řešit dopad spotřeby komodit, 
které představují riziko pro lesy a ekosystémy, v Unii;

16. žádá Komisi, aby na základě čl. 114 odst. 3 a článku 191 Smlouvy o fungování 
Evropské unie předložila návrh právního rámce EU pro zastavení a odvrácení 
globálního odlesňování na úrovni EU, který navazuje na doporučení uvedená v příloze 
tohoto usnesení;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a doporučení, které je přílohou 
tohoto usnesení, Komisi a Radě.
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PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ:

DOPORUČENÍ K OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

1. Cíl

Návrh nařízení (dále jen „návrh“) by měl poskytnout základ pro zajištění vysoké úrovně 
ochrany neobnovitelných přírodních zdrojů, jako jsou přírodní lesy a přírodní ekosystémy, tím, 
že zajistí, aby tržní a spotřební vzorce Unie neměly nepříznivý dopad na přírodní zdroje, lesy 
a ekosystémy, jakož i lidská práva, v důsledku sběru, těžby a výroby produktů, na něž se 
vztahuje tento návrh.

Měl by zajišťovat transparentnost a jistotu, pokud jde o:

a. komodity, na něž se vztahuje tento návrh, a z nich odvozené produkty, které jsou uváděny 
na vnitřní trh Unie;

b. postupy zásobování týkající se všech hospodářských subjektů působících na vnitřním trhu 
Unie;

c. výrobní postupy hospodářských subjektů zajišťujících sběr, těžbu, dodávky a zpracování 
komodit, které představují riziko pro lesy a ekosystémy, nebo vyrábějících produkty 
odvozené z komodit, které představují riziko pro lesy a ekosystémy, na vnitřním trhu 
Unie.

Měl by zavádět povinnost plnit mezinárodní závazky v oblasti životního prostředí a lidských 
práv přijaté Unií a jejími členskými státy, jako např. Pařížská dohoda, cíle udržitelného rozvoje 
a závazky v oblasti lidských práv.

2. Oblast působnosti

Návrh by se měl vztahovat na všechny hospodářské subjekty, bez ohledu na jejich právní formu, 
velikost nebo složitost jejich hodnotových řetězců, tj. na všechny fyzické nebo právnické osoby 
(s výjimkou nekomerčních spotřebitelů), které poprvé uvádějí komodity, na něž se vztahuje 
tento návrh, a z nich odvozené produkty, na vnitřní trh Unie. To by se mělo vztahovat na 
hospodářské subjekty se sídlem v Unii i se sídlem v třetích zemích. Hospodářské subjekty, 
které nemají sídlo v Unii, by měly k plnění těchto úkolů pověřit zplnomocněného zástupce 
(v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/10201).

Všechny hospodářské subjekty by měly mít nárok legálně uvádět komodity, které představují 
riziko pro lesy a ekosystémy, a z nich odvozené produkty na trh Unie, pouze pokud mohou 
prokázat, že u jejich vlastních činností a všech typů obchodních vztahů, které navázaly 
s obchodními partnery a subjekty v celém svém hodnotovém řetězci (tj. dodavatelé, nabyvatelé 
franšízy, držitelé licence, společné podniky, investoři, klienti, smluvní partneři, zákazníci, 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem 
a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 
(Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 1).
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konzultanti, finanční, právní a další poradci), existuje nanejvýš zanedbatelná úroveň rizika, že 
zboží uvedené na trh Unie:

 nepochází z půdy získané přeměnou přírodních lesů nebo jiných přírodních ekosystémů, 

 nepochází z přírodních lesů a přírodních ekosystémů, které podléhají znehodnocování, a

 není vyrobeno způsobem, který by zahrnoval porušování lidských práv nebo 
s jakýmkoli porušováním lidských práv souvisel.

Hospodářské subjekty by měly přijmout vhodná opatření, aby zajistily dodržování těchto norem 
v celém svém hodnotovém řetězci.

Návrh by se měl vztahovat na všechny komodity, které jsou nejčastěji spojovány 
s odlesňováním, přirozeným znehodnocováním lesů a přeměnou a znehodnocováním 
přírodních ekosystémů. Tyto komodity by měly být uvedeny v příloze návrhu a měly by 
zahrnovat alespoň palmový olej, sóju, maso, kůži, kakao, kávu, kaučuk a kukuřici a všechny 
meziprodukty nebo konečné produkty, které jsou z těchto komodit odvozeny, a produkty, které 
tyto komodity obsahují. V případě, že odvozené produkty obsahují vstupy z více než jedné 
komodity, na kterou se vztahuje tento návrh, měla by se náležitá péče uplatňovat u každé z nich. 
Komodity, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/20102 
(dále jen „nařízení EU o dřevu“), by měly být začleněny do oblasti působnosti návrhu do tří let 
ode dne vstupu návrhu v platnost.

Komise by měla přijmout akty v přenesené pravomoci, kterými se mění seznam komodit 
a z nich odvozených produktů, na něž se návrh vztahuje, pokud se objeví důkazy o škodlivém 
dopadu jejich sběru, těžby nebo produkce na přírodní lesy, přírodní ekosystémy nebo lidská 
práva.

Návrh by se měl vztahovat i na finanční instituce se sídlem v Unii, které poskytují peníze, 
pojistky nebo jiné služby hospodářským subjektům zabývajícím se sběrem, těžbou, výrobou, 
zpracováním nebo prodejem komodit, které představují riziko pro lesy a ekosystémy, 
a produktů z nich odvozených;

Obchodník, tj. každá fyzická nebo právnická osoba, která v rámci obchodní činnosti prodává 
nebo kupuje na vnitřním trhu Unie jakoukoli komoditu, na niž se vztahuje tento návrh, nebo 
z ní odvozený produkt, který již byl uveden na vnitřní trh Unie, by měl v rámci celého 
dodavatelského řetězce, uvést všechny:

 hospodářské subjekty nebo obchodníky, kteří dodali komodity, na které se vztahuje 
nařízení, a z nich odvozené produkty a

 případně obchodníky, kterým byly komodity, na něž se vztahuje tento návrh, a z nich 
odvozené produkty dodány.

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (Text s významem pro 
EHP) (Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23).
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3. Obecné povinnosti

3.1. Odlesňování a přeměna přírodních ekosystémů

Komodity, na něž se návrh vztahuje, a z nich odvozené produkty, které jsou uváděny na trh 
Unie, by neměly vést k odlesňování nebo přeměně přírodních ekosystémů, ani nesmí být jejich 
výsledkem.

Z tohoto důvodu by se komodity, které představují riziko pro lesy a ekosystémy, uváděné na 
trh Unie, ať už jako suroviny, nebo jako produkty odvozené z těchto komodit nebo tyto 
komodity obsahující, neměly sklízet, těžit nebo vyrábět na půdě, která měla k 1. lednu 2008 
status přírodního lesa nebo přírodního ekosystému ve smyslu definice uvedené v oddíle 3.3 
Definice, ale od té doby tento status ztratila v důsledku odlesňování nebo přeměny.

3.2. Znehodnocování přírodních lesů a přírodních ekosystémů

Komodity, na něž se návrh vztahuje, a z nich odvozené produkty uváděné na trh Unie, by 
neměly vést k znehodnocování přírodních lesů nebo přírodních ekosystémů, ani nesmí být 
jejich výsledkem.

Z tohoto důvodu by se komodity, které představují riziko pro lesy a ekosystémy, uváděné na 
trh Unie, ať už jako suroviny nebo jako produkty odvozené z těchto komodit nebo tyto 
komodity obsahující, neměly sklízet, těžit nebo vyrábět na půdě, která měla k 1. lednu 2008 
status přírodního lesa nebo přírodního ekosystému ve smyslu definice uvedené v oddíle 3.3 
Definice a u níž tento status trvá, avšak došlo u ní od té doby ke změnám v míře, která odpovídá 
znehodnocování. Na trh Unie by mělo být možné uvádět pouze komoditu, která byla sklizena, 
vytěžena nebo vyrobena v souladu s cíli ochrany přírody a která nevedla ke ztrátě nebo 
znehodnocování funkcí ekosystému na půdě, na níž byla sklizena, vytěžena nebo vyrobena, 
nebo v jejím okolí.

3.3. Definice 

V souladu s dokumentem Podmínky a definice rámce vzájemné odpovědnosti (Terms and 
Definitions document of the Accountability Framework)3 by se pro účely návrhu měly uplatnit 
tyto definice:

Lesem se rozumí půda o rozloze nejméně 0,5 hektaru se stromy vyššími než 5 metrů 
a korunovým zápojem pokrývajícím nejméně 10 procent, nebo stromy schopnými dosáhnout 
těchto rozměrů in situ. Nezahrnuje půdu, u níž převažuje zemědělské nebo jiné použití. Les 
zahrnuje přírodní lesy i lesní sady. 

Přírodním lesem se rozumí les, který je přírodním ekosystémem. Přírodní lesy mají mnohé 
nebo většinu z charakteristik lesa původního pro dané místo, včetně druhového složení, 
struktury a ekologické funkce. Přírodní lesy zahrnují:

3 Viz https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2020/03/Definitions-Mar2020.pdf.

https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2020/03/Definitions-Mar2020.pdf
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a. původní lesy, které nebyly v nedávné minulosti vystaveny významným lidským vlivům;

b. obnovené lesy (druhotné lesní porosty), které byly v minulosti vystaveny významným 
vlivům (např. zemědělství, chovu hospodářských zvířat, přeměně na sady nebo intenzivní 
těžbě dřeva), kde však hlavní příčiny těchto vlivů zanikly nebo došlo k jejich výraznému 
úbytku a ekosystém do značné míry obnovil svou původní druhovou skladbu, strukturu 
a ekologické funkce nebo dosáhl stavu srovnatelného s jinými současnými přírodními 
ekosystémy;

c. obhospodařované přírodní lesy do značné míry tvořené složením, strukturami či 
ekologickými funkcemi ekosystémů souběžně s činnostmi, jako např.: i) těžba dřeva nebo 
jiných lesnických produktů, včetně hospodaření za účelem šíření vysoce hodnotných 
druhů; ii) málo intenzivní, drobné pěstování v lese, jako jsou méně intenzivní formy 
zemědělství na vyžďářené půdě (přílohové zemědělství) v rámci mozaiky lesa;

d. lesy, které byly částečně znehodnoceny antropogenními nebo přírodními vlivy (např. 
kácení, oheň, změna klimatu, invazivní druhy atd.), kde však půda nebyla přeměněna na 
jiné využití a kde znehodnocování nevedlo k trvalému úbytku lesního porostu pod 
hranici, kterou se vymezuje les, nebo k trvalé ztrátě dalších hlavních prvků složení, 
struktury a funkce ekosystému.

Odlesňováním se rozumí úbytek přírodního lesa v důsledku i) přeměny na zemědělské nebo 
jiné nelesní využití půdy; ii) přeměny na lesní sad; iii) vážného a trvalého znehodnocení.

Přírodním ekosystémem se rozumí ekosystém, který se v podstatných rysech podobá – pokud 
jde o druhové složení, strukturu a ekologickou funkci – ekosystému, který se v dané oblasti 
nachází nebo by se nacházel, bez významných lidských vlivů. To zahrnuje ekosystémy 
obhospodařované člověkem, v nichž se nachází značná míra přirozené skladby druhů, struktury 
i ekologických funkcí.

Přírodní ekosystémy zahrnují:

a. převážně „nedotčené“ přírodní ekosystémy, které nebyly v nedávné minulosti vystaveny 
významným lidským vlivům;

b. obnovené přírodní ekosystémy, které byly v minulosti vystaveny významným vlivům 
(např. zemědělství, chovu hospodářských zvířat, přeměně na sady nebo intenzivní těžbě 
dřeva), kde však hlavní příčiny těchto vlivů zanikly nebo se výrazně snížily a ekosystém 
obnovil svou druhovou skladbu, strukturu a ekologické funkce podobné jiným 
současným přírodním ekosystémům;

c. obhospodařované přírodní ekosystémy (včetně řady ekosystémů, které lze označit jako 
„polopřirozené“), které do značné míry vykazují složení, strukturu a ekologické funkce 
ekosystému; to zahrnuje obhospodařované přírodní lesy, jakož i původní travní porosty 
nebo pastviny, které jsou nebo byly v minulosti spásány hospodářskými zvířaty;

d. přírodní ekosystémy, které byly částečně znehodnoceny antropogenními nebo přírodními 
vlivy (např. kácení, oheň, změna klimatu nebo invazivní druhy), kde však půda nebyla 
přeměněna na jiné využití a které do značné míry vykazují složení, strukturu a ekologické 
funkce ekosystému nebo se očekává, že dojde k jejich přirozené regeneraci, nebo mají 
být obhospodařovány za účelem ekologické obnovy.
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Z těchto přírodních ekosystémů by měly do oblasti působnosti tohoto návrhu spadat půdy 
s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti, ekosystémy a půdy s velkou zásobou uhlíku ve 
smyslu čl. 29 odst. 3 písm. c) a d) a čl. 29 odst. 4 písm. a) směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2018/20014.

Znehodnocování lesů a ekosystémů je definováno jako soubor změn v lese nebo přírodním 
ekosystému, které významně a nepříznivě ovlivňují jeho druhové složení, strukturu nebo funkci 
a snižují kapacitu ekosystému dodávat produkty, podporovat biologickou rozmanitost nebo 
poskytovat ekosystémové služby.

Přeměna ekosystému je definováno jako změna přírodního ekosystému na jiný půdní porost 
nebo zásadní změna složení, struktury nebo funkce přírodních ekosystémů.

Komise by měla prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci vytvořit a pravidelně aktualizovat 
demonstrativní seznam oblastí, na něž se tento návrh vztahuje.

3.4. Porušování lidských práv

Komodity, které představují riziko pro lesy a ekosystémy, uváděné na trh Unie, ve formě 
suroviny nebo produktu odvozeného z těchto komodit nebo obsahujícího tyto komodity, by 
neměly být sklízeny, těženy nebo vyráběny na půdě získané nebo využívané v rozporu 
s lidskými právy zakotvenými ve vnitrostátních právních předpisech ani s právy stanovenými 
alespoň v mezinárodních dohodách, jako jsou např. vlastnická práva k půdě, práva původních 
obyvatel, svobodný předchozí a informovaný souhlas stanovený stálým fórem OSN o otázkách 
původních obyvatel, právo na vodu, pracovní práva zakotvená v základních úmluvách MOP 
a další mezinárodně uznávaná lidská práva související s využíváním půdy, přístupem k ní nebo 
jejím vlastnictvím.

Sběr, těžba nebo výroba komodit, na něž se tento návrh vztahuje, by měla ve všech fázích 
respektovat práva místních komunit a původních obyvatel a vlastnická práva ve všech formách, 
ať už jde o práva veřejná, soukromá, komunální, kolektivní, práva původního obyvatelstva, 
práva žen nebo zvykové právo. Je třeba určit a respektovat formální a zvykové právo původních 
obyvatel a místních komunit na pozemky, území a zdroje. Mezi tato práva patří právo na 
vlastnictví, obývání, užívání a spravování těchto pozemků, území a zdrojů.

Komodity, na něž se návrh vztahuje, by neměly pocházet z půdy, jejíž získání či užívání má 
vliv na práva komunity a vlastnické právo k půdě. Komodity uváděné na trh Unie by zejména 
neměly být sklízeny, těženy ani vyráběny v oblastech, na které se vztahují vlastnická práva 
k půdě místních komunit a původních obyvatel v jakékoli formě a které tento status ztratily, 
pokud k tomu nedošlo za svobodného, předchozího a informovaného souhlasu dotčených 
místních komunit a původních obyvatel.

4. Povinnost určit škody v hodnotových řetězcích, předcházet jim a zmírňovat je

4.1. Povinnost náležité péče

4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře 
využívání energie z obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 82).
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Hospodářské subjekty by měly přijmout veškerá nezbytná opatření k ochraně a zajištění 
ochrany životního prostředí a lidských práv v celém svém hodnotovém řetězci. To by se mělo 
týkat všech typů obchodních vztahů, které podniky navázaly s obchodními partnery a subjekty 
v celém svém hodnotovém řetězci (tj. dodavatelé, nabyvatelé franšízy, držitelé licence, 
společné podniky, investoři, klienti, smluvní partneři, zákazníci, konzultanti, finanční, právní 
a další poradci), a jakýchkoli jiných nestátních nebo státních subjektů přímo spojených s jeho 
obchodními činnostmi, produkty nebo službami.

Hospodářské subjekty by při tom měly k náležité péči zaujmout přístup založený na posouzení 
rizikových faktorů, pokud povaha a rozsah náležité péče odpovídá druhu a úrovni rizika 
nepříznivých vlivů. Na oblasti s vyšším rizikem by se měla vztahovat větší náležitá péče.

Přiměřeně a účinně by měla být uplatněna tato opatření:

a. Zmapování celého hodnotového řetězce
Hospodářské subjekty by měly mít úplný přehled o všech subjektech na všech úrovních svých 
hodnotových řetězců, ať už jde o dodavatele, nabyvatele franšízy, držitele licence, společné 
podniky, investory, klienty, smluvní partnery, zákazníky, konzultanty či finanční, právní a jiné 
poradce.

b. Určení a posouzení reálných a potenciálních rizik pro lesy a ekosystémy v hodnotových 
řetězcích na základě kritérií stanovených v návrhu
Pokud hospodářský subjekt zřizuje nové provozy nebo navazuje spolupráci s novými 
obchodními partnery, měl by určit subjekty, které se stanou součástí nového dodavatelského 
řetězce, a provést posouzení jejich politik a postupů, stejně jako míst, kde provádí sběr, výrobu, 
těžbu a zpracování. U stávajících provozů je třeba určit a posoudit přetrvávající nepříznivé 
dopady či škody a potenciální rizika. Analýza rizik by měla být provedena s ohledem na rizika 
vyplývající z činností hospodářského subjektu pro životní prostředí, jednotlivce nebo 
komunity, nebo dopadu, který na ně tato rizika mají, a nikoli materiálních rizik pro akcionáře 
společnosti.

Pokud mají hospodářské subjekty velké množství dodavatelů, měly by určit obecné oblasti, 
v nichž je riziko nepříznivých dopadů nejvýznamnější, a na základě tohoto posouzení rizik 
stanovit, kteří dodavatelé by měli být upřednostněni pro účely opatření náležité péče.

c. Předcházení rizikům a jejich zmírňování na zanedbatelnou úroveň
Opatření ke zmírnění rizika a jeho předcházení mohou od hospodářského subjektu vyžadovat, 
aby podnikl řadu opatření, například změnu své nákupní praxe za účelem změny druhů 
zakoupených lesnických produktů, změnu smluv s dodavateli, poskytnutí podpory 
dodavatelům při změně jejich postupů atd. Opatření ke zmírnění rizika by měla nejprve usilovat 
o zlepšení postupů v rámci dodavatelského řetězce. Pokud provedená zlepšení dostatečně 
nesnižují riziko, měla by se zvážit změna nákupních a investičních rozhodnutí.

d. Ukončení poškozování životního prostředí a porušování lidských práv 
Hospodářské subjekty by měly ukončit veškeré operace, které způsobují nepříznivé dopady, 
přispívají k nim, nebo je mohou způsobovat či k nim přispívat, aniž by bylo možné jim zabránit.

e. Sledování provádění a účinnosti přijatých opatření a soustavné zlepšování účinnosti 
jejich náležité péče
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Hospodářské subjekty by měly pravidelně kontrolovat, zda jejich opatření skutečně vedou ke 
zmírnění škod, a pokud ne, upravit je nebo přijmout jiná. Tento systém by měl být založen na 
kvalitativních a kvantitativních ukazatelích a vnitřní a vnější zpětné vazbě. 

f. Začlenění systémů certifikace, kterou udělují třetí strany
Systémy certifikace, kterou udělují třetí strany, mohou doplňovat složky posuzování 
a zmírňování rizik v systémech náležité péče a sloužit jako jejich podklad za předpokladu, že 
jsou tyto systémy přiměřené z hlediska rozsahu a síly kritérií udržitelnosti a že splňují 
přiměřenou úroveň transparentnosti, nestrannosti a spolehlivosti. Systémy certifikace, kterou 
udělují třetí strany, by také měly splňovat specifická kritéria správy a řízení spočívající 
v nezávislosti na daném odvětví, zohlednění sociálních a environmentálních zájmů při 
stanovování norem, nezávislých auditech třetích stran, zveřejňování zpráv o auditu, 
transparentnosti ve všech fázích a v otevřenosti. Až poté, co hospodářský subjekt provede toto 
posouzení rozsahu a síly udržitelnosti a kritérií správy a řízení, lze rozhodnout, že v případně, 
je-li to vhodné, zohlední režimy třetích stran. Certifikace, kterou uděluje třetí strana, by však 
neměla omezovat zásadu odpovědnosti hospodářského subjektu.

g. Úloha dobrovolných dohod o partnerství
Unie může sjednat dobrovolné dohody o partnerství se zeměmi vyrábějícími komodity, které 
představují riziko pro lesy a ekosystémy (partnerskými zeměmi), které zakládají právně 
závaznou povinnost pro zavedení režimu licencí a regulaci obchodu s komoditami, které 
představují riziko pro lesy a ekosystémy, v souladu s vnitrostátními právními předpisy země 
vyrábějící komodity, které představují riziko pro lesy a ekosystémy, a kritérii ochrany životního 
prostředí a lidských práv stanovenými v návrhu. Komodity, které představují riziko pro lesy 
a ekosystémy, pocházející z partnerských zemí, jež jsou smluvními stranami dobrovolných 
dohod o partnerství, by se pro účely návrhu měly považovat za komodity se zanedbatelnou 
úrovní rizika.

4.2. Povinné konzultace

Hospodářské subjekty by měly:

a) přiměřeně, včas a přímo konzultovat dotčené a potenciálně dotčené zúčastněné strany;

b) řádně zohlednit hlediska zúčastněných stran při stanovování a provádění opatření náležité 
péče;

c) zajistit, aby se na stanovení a provádění opatření náležité péče podíleli zástupci odborů 
a zástupci zaměstnanců;

d) zřídit mechanismus včasného varování, který umožní pracovníkům a zúčastněným 
stranám, které mají odůvodněné obavy, informovat hospodářský subjekt o jakémkoli 
riziku škod v celém hodnotovém řetězci. Hospodářský subjekt by měl ve svých postupech 
náležité péče tyto informace zohlednit.

4.3. Povinnosti v oblasti transparentnosti a podávání zpráv

Hospodářské subjekty by měly pravidelně informovat příslušný orgán o svých postupech 
náležité péče a postupech konzultace, o zjištěných rizicích, postupech analýzy rizik, 
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zmírňování a nápravy rizik a jejich provádění a výsledcích, a to veřejně a přístupným 
a vhodným způsobem.
 
Komise by měla přijmout akty v přenesené pravomoci, v nichž stanoví formát, četnost 
a jednotlivé náležitosti zpráv. Hospodářské subjekty by měly ve zprávě mimo jiné uvádět 
informace o zjištěných rizicích a dopadech, opatřeních přijatých za účelem zastavení a nápravy 
existujících porušování a s cílem předcházet riziku porušování a zmírnit jej, a o výsledcích 
těchto opatření; opatřeních pro sledování provádění a účinnosti uvedených činností 
a výsledcích těchto opatření, varováních obdržených prostřednictvím mechanismu včasného 
varování a způsobech, jakým je hospodářský subjekt zohlednil ve svých postupech náležité 
péče, a uvést rovněž seznam všech dceřiných společností, subdodavatelů a dodavatelů, 
produktů s údaji o jejich množství a původu. Neúplnost či zpoždění předkládaných zpráv by 
měly být postihovány.

4.4. Povinnost vést a předkládat dokumentaci

Hospodářské subjekty by měly vést písemné záznamy o všech úkonech náležité péče a jejich 
výsledcích a na požádání je zpřístupnit příslušným orgánům.

4.5. Pokyny Komise

Komise by měla vypracovat dobrovolné pokyny k doplnění právních povinností obsažených 
v návrhu, zejména s cílem vyjasnit očekávání v oblasti náležité péče týkající se konkrétních 
situací, odvětví nebo ve vztahu k určitým druhům hospodářských subjektů a pokyny, jak 
začlenit stávající systémy environmentálního řízení, jako je např. mezinárodní norma pro 
systém environmentální managementu ISO 14001 nebo systém environmentálního řízení 
a auditu (EMAS), do postupů náležité péče hospodářských subjektů.

V zájmu podpory hospodářských subjektů při plnění jejich povinností v oblasti náležité péče 
by Komise měla zveřejňovat analýzy regionálních hotspotů s ohledem na komodity, které 
představují riziko pro lesy a ekosystémy.

5. Kontrola, sledování, prosazování, sankce a přístup ke spravedlnosti

5.1. Prosazování ze strany veřejných orgánů

Členské státy by měly v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi 
vymáhat dodržování výše uvedených povinností prostřednictvím:

a. stanovení přiměřených, účinných a odrazujících trestů a sankcí za nedodržení kterékoli 
z uvedených povinností a v případě, že toto nedodržení některé z těchto povinností způsobuje 
nebo vytváří riziko poškození životního prostředí nebo porušování lidských práv, přispívá 
k nim, je s nimi spojeno nebo je zhoršuje; To může zahrnovat:

i. peněžité pokuty úměrné škodám na životním prostředí nebo lidských právech, 
hodnotě komodit a z nich odvozených produktů a daňovým ztrátám či hospodářské 
újmě způsobené porušením;

ii. trvalé zabavení příslušných komodit a z nich odvozených produktů;



PR\1207573CS.docx 17/27 PE652.351v02-00

CS

iii. okamžité pozastavení platnosti povolení k obchodování;

iv. vyloučení z postupů zadávání veřejných zakázek;

v. v případě nejzávažnějších trestných činů trestní sankce vůči jednotlivcům a – je-li 
to možné – právnickým osobám;

b. určení příslušných vnitrostátních vyšetřovacích a donucovacích orgánů (dále jen 
„příslušné orgány“). Příslušné orgány by měly sledovat, zda hospodářské subjekty skutečně 
dodržují povinnosti stanovené v tomto návrhu. Za tímto účelem by příslušné orgány měly 
v případě potřeby provádět úřední kontroly podle plánu, které mohou zahrnovat 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. Příslušné 
orgány by měly usilovat o provádění kontrol v případě, že mají k dispozici významné 
informace, včetně opodstatněných obav třetích osob;

c. Zajištění toho, aby veřejnost měla právo napadnout nedodržení předpisů u soudních 
nebo správních orgánů. To by mělo zahrnovat všechny jednotlivce nebo skupiny, jejichž práva 
a povinnosti nebo zájmy jsou přímo či nepřímo dotčeny úplným nebo částečným nesplněním 
povinností ze strany podniku, včetně zaměstnanců, zákazníků, spotřebitelů a konečných 
uživatelů, odborů, nadnárodních odborových federací, místních komunit, národních nebo 
místních vlád nebo institucí, novinářů, nevládních organizací a místních organizací občanské 
společnosti.

Komise by měla přijmout akty v přenesené pravomoci, v nichž stanoví právně závazné normy 
a pokyny platné pro příslušné vnitrostátní orgány s cílem zajistit účinné a jednotné provádění 
a prosazování návrhu v celé Unii, zejména pokud jde o:

 zařazení hospodářských subjektů spadajících do oblasti působnosti návrhu do veřejného 
rejstříku,

 stanovení norem pro kvalitu a množství kontrol souladu prováděných příslušnými 
vnitrostátními orgány,

 další pokyny týkající se způsobu provádění kontroly souladu, například pokyny pro 
příslušné vnitrostátní orgány, v nichž jsou stanovena kritéria pro kontroly za účelem 
lepší analýzy a vyhodnocení úrovně rizika produktů a dostatečné dokumentace 
používané v režimech náležité péče,

 pokyny týkající se obav třetích stran s cílem stanovit kritéria pro celou Unii umožňující 
posoudit, zda jsou obavy dostatečně závažné a spolehlivé, aby mohly být přijaty, které 
také stanoví jednoznačné lhůty pro reakce příslušných vnitrostátních orgánů na obavy 
třetích stran,

 celounijní kritéria, která pomáhají určit, kdy má být hospodářskému subjektu uděleno 
nápravné opatření, sankce nebo kdy by se měly uplatnit jiné tresty,

 povinnosti příslušných orgánů zveřejňovat zprávy o kontrolních činnostech 
a prosazování, zjištěných porušeních a reakcích na závažné obavy.

5.2. Občanskoprávní odpovědnost a přístup k opravným prostředkům
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a. Občanskoprávní odpovědnost
Hospodářské subjekty by měly být:

i) společně a nerozdílně odpovědné za škody vzniklé v důsledku porušování lidských práv 
nebo poškozování životního prostředí, jak je uvedeno v návrhu, které způsobily nebo 
zhoršily jimi ovládané nebo na nich hospodářsky závislé subjekty, nebo k nimž tyto 
subjekty přispěly nebo které nastaly ve spojení s nimi;

ii) odpovědné za škodu vzniklou v důsledku porušování lidských práv nebo poškozování 
životního prostředí v přímé souvislosti s jejich výrobky, službami nebo operacemi 
v rámci obchodního vztahu, pokud nemohou prokázat, že jednali s náležitou péčí, a že 
vzhledem k okolnostem přijaly veškerá přiměřená opatření, která mohla škodě předejít. 
Hospodářské subjekty se proto mohou zbavit své odpovědnosti, pokud prokáží, že ve 
snaze určit škodu a zabránit jí postupovaly s veškerou náležitou péčí.

b. Zpřístupnění důkazů
Pokud žalující strana předložila skutkovou podstatu a důkazní informace v přiměřeně dostupné 
míře, jež dostatečně dokládají obvinění, měl by nést důkazní břemeno obviněný a prokázat:

i) povahu svého vztahu k subjektům podílejícím se na způsobené újmě;

ii) zda jednal s náležitou péčí a přijal veškerá přiměřená opatření, aby zabránil vzniku újmy.

c. Přístup k opravným prostředkům
Pokud hospodářský subjekt způsobí nepříznivý dopad na jednotlivce nebo organizace, který 
nepředpokládal nebo kterému nebyl schopen zabránit, nebo způsobí jeho zhoršení, je s ním 
nějak spojen nebo k němu přispěje, měl by stanovit opravný prostředek prostřednictvím 
mimosoudních nebo soudních nápravných mechanismů.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Zákaz snížení úrovně právní ochrany

Provádění návrhu by v žádném případě nemělo sloužit jako odůvodnění snížení obecné úrovně 
ochrany lidských práv nebo životního prostředí. Zejména by nemělo ovlivnit jiné stávající 
rámce odpovědnosti za subdodávky nebo dodavatelský řetězec.

6.2. Příznivější ustanovení

Členské státy mohou zavést nebo zachovat ustanovení, která jsou přísnější než ustanovení 
tohoto návrhu, pokud jde o normy v oblasti ochrany lidských práv a životního prostředí v rámci 
dodavatelského řetězce komodit, které představují riziko pro lesy a ekosystémy.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Východiska a souvislosti

Každý rok dojde k odlesnění1 celkem 13 milionů hektarů, a to téměř výhradně v tropických 
lesích (96 %). Hlavním faktorem (80 %) odlesňování je rozšiřování zemědělské půdy2. Tři 
komodity: sója, hovězí maso a palmový olej jsou odpovědné za téměř 80 % celosvětového 
odlesňování3. Jiné komodity, jako je kakao nebo káva, zanechávají celosvětově poměrně malou 
stopu na lesích. Jelikož je však jejich produkce vysoce koncentrovaná do několika zemí, jejich 
stopa a nepříznivé dopady jsou v těchto oblastech velmi vysoké.4 Unie dováží a spotřebovává 
7 až 10 % světové spotřeby plodin a produktů živočišného původu spojených s odlesňováním 
v zemích původu5. Unie je také jedním z hlavních světových dovozců řady „komodit, které 
představují riziko pro lesy“, tj. palmového oleje (17 %), sóji (15 %), kaučuku (25 %), hovězího 
masa (41 %), kukuřice (30 %), kakaa (80 %) a kávy (60 %)6.

Pokud jde o dopady změny klimatu, globální odlesňování je odpovědné za přibližně 12 % 
celosvětových emisí skleníkových plynů7. Odlesňování znamená také úbytek biologické 
rozmanitosti, kterou nelze obnovit vysazováním nových lesních porostů. Pokud jde 
o hospodářské a sociální důsledky odlesňování, je třeba poznamenat, že 1,6 miliardy lidí závisí 
na lesních zdrojích8. V zemích, kde je koncept právního státu slabý, nejsou často dodržována 
vlastnická práva k půdě a původní obyvatelstvo v nich ztrácí přístup k lesním zdrojům, které 
jsou klíčové pro místní hospodářství.

Prostřednictvím cílů udržitelného rozvoje, Pařížské dohody a 7. akčního plánu pro životní 
prostředí se Unie zavázala na různých úrovních chránit evropské i světové lesy a přispívat 
k udržitelnému využívání půdy, změnám ve využívání půdy a lesnictví. 

Unie již zavedla některá regulační opatření k řešení problému importovaného odlesňování. To 
se mimo jiné týká akčního plánu v oblasti prosazování práva, správy a obchodu v oblasti 
lesnictví z roku 2003 (FLEGT), nařízení Rady z roku 2005 (ES) č. 2173/20059, nařízení (EU) 

1 Evropská komise, internetové stránky, EU Science Hub, Forestry (Lesnictví).
2 Organizace OSN pro výživu a zemědělství (2016).
3 Tamtéž.
4 https://resourcetrade.earth/stories/cocoa-trade-climate-change-and-deforestation#section-183 
5 Evropská komise, internetové stránky Environment, Studies on EU action to combat deforestation and palm oil 
(Životní prostředí, studie k opatření EU v boji proti odlesňování a palmovému oleji).
6 Tamtéž.
7 Smith, P. et al. (2014): Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) (Zemědělství, lesnictví a jiné 
využívání půdy). In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change (Změna klimatu v roce 2014: 
zmírnění změny klimatu). Příspěvek pracovní skupiny III k páté hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu (Edenhofer O et al (eds.)). Cambridge University Press, Cambridge, UK a New York, NY, USA. 
8 Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).
9 Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva 
do Evropského společenství (Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 1).

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/forestry
http://www.fao.org/3/a-i5588f.pdf
https://resourcetrade.earth/stories/cocoa-trade-climate-change-and-deforestation#section-183
https://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm
https://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm
http://www.fao.org/forestry/livelihoods/en/
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č. 995/201010 („nařízení EU o dřevu“), směrnice (EU) 2018/200111, společně se směrnicí 
(EU)2015/151312 a směrnicí (EU) 2015/1513. Různá hodnocení však posuzovala jejich 
účinnost a oblast působnosti a dospěla k závěru, že k zastavení a odvrácení globálního 
odlesňování nejsou dostatečné13, 14.

Neexistuje však žádný soudržný právní rámec EU, který by se přímo zabýval potravinami 
a krmivy, jakožto kategorií „komodit, které představují riziko pro lesy“, které mají dopad na 
globální odlesňování. Unie nedosáhla cíle 7. akčního programu pro životní prostředí usilujícího 
o snížení hrubého úbytku tropických lesů do roku 2020. V této souvislosti a vzhledem 
k nedávným výsledkům studií a konzultací zahájených Komisí a s ohledem na zjištění 
akademických odborníků v této oblasti je třeba regulační zásah Unie. 

Dne 23. července 2019 přijala Komise sdělení o posílení opatření EU na ochranu a obnovu 
světových lesů15. Nová Komise jednoznačně potvrdila, že má v úmyslu přijmout legislativní 
opatření na úrovni Unie proti globálnímu odlesňování. To se také potvrdilo během slyšení 
kandidátů na komisaře v Evropském parlamentu16.

Evropský parlament pravidelně vyzývá Komisi, aby posílila opatření Unie proti globálnímu 
odlesňování.17, 18 Konkrétně ve svém usnesení ze dne 16. ledna 2020 o 15. zasedání konference 
smluvních stran (COP15) Úmluvy o biologické rozmanitosti vyzval Evropský parlament 
Komisi, aby navrhla právní předpisy, které s přihlédnutím k zásadě náležité péče zajistí, aby 
produkty uváděné na trh EU pocházely z udržitelných dodavatelských řetězců.19

Zpravodajka doporučuje, aby Komise poprvé předložila legislativní návrh povinné náležité 
péče v souvislosti s komoditami, které představují riziko pro lesy a ekosystémy, které jsou 
uváděny na trh Unie.

Zpravodajka je přesvědčena, že jako vzor může posloužit nařízení EU o dřevu, z něhož lze 
vycházet a zároveň zlepšit některá jeho hlediska. Tato zlepšení by se měla týkat požadavků na 
komodity uváděné na trh Unie, které přesahují zákonné požadavky na zajišťování dodávek 
komodit v zemi původu tak, aby zahrnovaly kritéria udržitelnosti a ochrany lidských práv. Dále 

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. 
L 295, 12.11.2010, s. 23).
11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 82).
12 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513 ze dne 9. září 2015, kterou se mění směrnice 
98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 239, 15.9.2015, s. 1).
13 Evropská komise, Feasibility study on options to step up EU actions against deforestation (Studie 
o proveditelnosti týkající se možností, jak posílit boj EU proti odlesňování), COWI A/S, 2018, část I.
14 Evropská komise, sdělení EU Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů, COM/2019/352 final.
15 Tamtéž.
16 Evropský parlament, tematické sekce Oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí, Závazky, které 
představili kandidáti na komisaře během svého slyšení – Komise Ursuly von der Leyenové, 2019–2024, PE 
629.837 – listopad 2019.
17 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2018 o transparentním a odpovědném řízení přírodních 
zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů (2018/2003(INI)).
18 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2017 o palmovém oleji a likvidaci deštných pralesů 
(2016/2222(INI)).
19 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2020 o 15. zasedání konference smluvních stran (COP15) 
Úmluvy o biologické rozmanitosti (2019/2824(INI))

https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/KH0418199ENN2.pdf
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/KH0418199ENN2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1565272554103&uri=CELEX:52019DC0352
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=IPOL_BRI(2019)629837
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=IPOL_BRI(2019)629837
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0333_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0098_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0015_CS.html
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je třeba poučit se z chybného provádění a prosazování nařízení EU o dřevu. Zpravodajka proto 
navrhuje začlenit do legislativního návrhu budoucího nařízení o komoditách, které představují 
riziko pro lesy a ekosystémy, zdokonalený mechanismus provádění a prosazování.

Zpravodajka je přesvědčena, že je třeba uložit hospodářským subjektům uvádějícím na trh Unie 
komodity, které představují riziko pro lesy a ekosystémy, a z nich odvozené produkty 
povinnosti náležité péče, protože úsilí a dobrovolné závazky hospodářských subjektů zaměřené 
na omezení dopadu komodit, které představují riziko pro lesy a ekosystémy, na odlesňování 
a přijímání dobrovolných opatření v rámci dodavatelského řetězce bylo doposud spíše omezené 
a celkově neuspokojivé20. Ze studií vyplývá, že je naléhavě třeba posílit veřejné intervence21.

Tento názor zazněl na mnoha schůzkách v rámci konzultací společností a obchodních sdružení 
se zpravodajkou. Partneři uváděli, že upřednostňují nařízení na úrovni Unie v oblasti náležité 
péče vztahující se na komodity, které představují riziko pro lesy, mimo jiné i z obchodních 
důvodů.

Tyto požadavky se objevují i ve studii zadané GŘ Komise pro spravedlnost a spotřebitele 
týkající se požadavků na náležitou péči v rámci dodavatelského řetězce22, z níž vyplývá, že 
většina podniků a dalších zúčastněných stran (68 %) uvádí, že stávající režimy dobrovolných 
opatření výrazně nezměnily způsob, jakým společnosti řeší dopady v oblasti sociální, 
environmentální a dopady své správy a řízení, nebo jak přistupují k opravným prostředkům pro 
oběti.

Studie předpokládá, že povinná náležité péče by držitelům práv poskytla „významné 
preventivní výhody“, „příležitosti k ochraně“ a „lepší přístup k právní ochraně v případě 
nepříznivých dopadů na životní prostředí“23, které by požadavky na podávání zpráv nemohly 
zajistit. 

Podle studie by povinná náležitá péče měla velmi příznivé dopady v oblasti sociální, lidských 
práv a životního prostředí, zatímco dobrovolné pokyny a požadavky na podávání zpráv by 
pravděpodobně významný příznivý dopad na lidi nebo planetu neměly.

Cíl

S ohledem na uvedené důvody se zpravodajka snaží tímto návrhem zajistit vysokou úroveň 
ochrany přírodních lesů a přírodních ekosystémů a ochranu lidských práv potenciálně 
dotčených sběrem, těžbou a výrobou komodit, které nejčastěji souvisí s odlesňováním, ničením 
ekosystémů, znehodnocováním lesů a ekosystémů a porušováním lidských práv.

20 https://climatefocus.com/sites/default/files/20171106%20ISU%20Background%20Paper.pdf 
21 Lambin, E.F., et al. (2018): The role of supply-chain initiatives in reducing deforestation (Úloha iniciativ 
dodavatelského řetězce při snižování odlesňování). Nature Climate Change 8, s. 109–116.
22 British Institute of International and Comparative Law et al. (2020): Study on due diligence requirements 
through the supply chain (Studie týkající se požadavků na náležitou péči v rámci dodavatelského řetězce). 
Závěrečná zpráva.
23 Podle Všeobecné deklarace lidských práv jsou držiteli práv všichni lidé nebo sociální skupiny, přičemž 
zvláštní nároky jsou kladeny na nositele povinností (státy a jiné soukromé subjekty), kteří mají odpovědnost za 
ochranu a/nebo respektování jejich práv a v případě jejich porušení jsou povinni nést odpovědnost 
(https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf).

https://climatefocus.com/sites/default/files/20171106%20ISU%20Background%20Paper.pdf
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Zpravodajka je přesvědčena, že je třeba do návrhu zahrnout také přírodní ekosystémy, protože 
v opačném případě by se tlak ve snaze o jejich přeměnu na zemědělskou půdu přesunul na tyto 
oblasti, což by mělo stejně zničující účinky na klima a biologickou rozmanitost. Návrh musí 
navíc zahrnovat lidská práva, protože porušování lidských práv je jedním z faktorů a důsledků 
ničení lesů a ekosystémů. Zajištění vlastnických práv k půdě obyvatelstva závislého na lesích 
přímo prospívá lesům a ekosystémům.

Oblast působnosti

Zpravodajka je toho názoru, že návrh by se měl vztahovat na hospodářské subjekty všech 
velikostí, protože jinak by vzniklé regulační mezery ohrožovaly cíle nařízení. Stejné 
odůvodnění platí pro zahrnutí celých hodnotových řetězců hospodářských subjektů. Uplatnění 
nařízení na všechny hospodářské subjekty by bylo v souladu s obecnými zásadami OSN 
v oblasti podnikání a lidských práv, v nichž se zdůrazňuje, že všechny podniky jsou odpovědné 
za dodržování lidských práv. Zpravodajka chce připomenout, že stejná odpovědnost platí, 
i pokud jde o ochranu životního prostředí.

Nařízení by se navíc mělo vztahovat na všechny finanční instituce. Z nedávné studie 
společnosti Global Witness vyplývá, že mezi lety 2013 a 2019 byly hlavním zahraničním 
zdrojem finančních prostředků šesti zemědělských podniků spojených s odlesňováním 
v oblastech zásadního významu z hlediska klimatu v Amazonii, v povodí Konga a v Papui-
Nové Guineji finanční instituce se sídlem v Unii, od nichž získaly podporu ve výši 7 miliard 
EUR.24

Zpravodajka souhlasí se závěry studie zadané GŘ pro spravedlnost a spotřebitele, že do 
unijního rámce náležité péče by mělo být zahrnuto široké spektrum podniků, včetně malých 
a středních podniků a finančních institucí.25

Zdá se také logické, že povinnosti sledovatelnosti komodit a produktů, na něž se návrh vztahuje, 
by se měly vztahovat i na obchodníky. Sledovatelnost umožňuje v kterémkoli daném okamžiku 
určit příslušný hospodářský subjekt nebo subjekty, které uvádějí na trh zboží, na které se 
vztahuje nařízení, a nesou tudíž odpovědnost za provádění postupů náležité péče.

Ve svém sdělení s názvem „Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů z roku 
2019“ dospěla Komise k závěru, že vyjádřeno v celkové konečné spotřebě se Unie svou 
spotřebou podílí na celosvětovém odlesňování přibližně z 10 %. Příčinou je zejména dovoz 
produktů, jako je palmový olej, maso, sója, kakao, kukuřice, dřevo a kaučuk, a to i ve formě 
zpracovaných produktů nebo služeb. Proto by se nařízení na tyto komodity mělo vztahovat. 
Navrhovaná opatření by se měla vztahovat také na jakýkoli produkt obsahující tyto komodity 
jako surovinu nebo ve zpracované podobě, buď jako jediný vstup, nebo v kombinaci s jinými 
vstupy, aby se předešlo účinku povzbuzení poptávky po těchto produktech a riziku obcházení 
povinnosti náležité péče. Zpravodajka konstatuje, že vědecké poznatky o konkrétním dopadu 
dovozu určitých komodit na stav lesů, ekosystémů a lidských práv se stále vyvíjí. Zpravodajka 
proto navrhuje umožnit rozšíření působnosti nařízení o další komodity prostřednictvím aktu 

24 Global Witness (2020): Why EU action to tackle deforestation should not let finance off the hook (Proč by 
opatření EU na řešení odlesňování neměla nechat finanční instituce vyváznout bez trestu). 
25 British Institute of International and Comparative Law et al. (2020): Study on due diligence requirements 
through the supply chain (Studie týkající se požadavků na náležitou péči v rámci dodavatelského řetězce). 
Závěrečná zpráva. 
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v přenesené pravomoci.

Obecné povinnosti

Zpravodajka navrhuje, aby komodity, na které se vztahuje tento návrh, nesměly pocházet 
z oblastí, které byly klasifikovány jako přírodní lesy nebo přírodní ekosystémy před 1. lednem 
2008, ale tento svůj status po tomto nejzazším termínu ztratily nebo byly od té doby 
znehodnoceny. 

Stanovením 1. ledna 2008 jako nejzazšího termínu navazuje návrh na ustanovení o udržitelnosti 
ve směrnici (EU) 2018/2001.

Pro vymezení pojmů přírodních lesů, přírodních ekosystémů, odlesňování a znehodnocování 
lesů a ekosystémů navrhuje zpravodajka použít definice rámce odpovědnosti a přístup směrnice 
(EU) 2018/2001 k půdě s ekosystémy s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a značnými 
zásobami uhlíku. Zpravodajka je přesvědčena, že se jedná o zavedené pojmy, pro něž jsou už 
vypracovány pokyny, díky nimž budou pojmy v praxi snadno použitelné. Definice rámce 
odpovědnosti navíc zřetelně rozlišuje přírodní lesy od stromových sadů a výslovně řeší jak 
přeměnu na sad, tak těžké trvalé znehodnocení.

Za účelem usnadnění provádění by Komise měla prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci 
pravidelně přijímat demonstrativní seznam oblastí, na něž se bude návrh vztahovat.

Pokud jde o lidská práva, hospodářské subjekty by měly zaručit, že jejich produkty nejsou 
spjaty s porušováním lidských práv, k nimž obvykle dochází ve spojitosti s odlesňováním, 
ničením ekosystémů a znehodnocováním lesů a ekosystémů. Uvedená porušování souvisí 
s vlastnickými právy k půdě, právy původních obyvatel, svobodným předchozím 
a informovaným souhlasem, jak jsou stanovena stálým fórem OSN o záležitostech původního 
obyvatelstva, právy na vodu, pracovními právy zakotvenými v základních úmluvách MOP 
a dalšími mezinárodně uznávanými lidskými právy souvisejícími s využíváním půdy, 
přístupem k ní nebo jejím vlastnictvím.

Povinnost náležité péče

Na základě pokynů OECD pro nadnárodní podniky a pokynů OECD a FAO pro odpovědné 
zemědělské dodavatelské řetězce navrhuje zpravodajka uložit hospodářským subjektům 
povinnost náležité péče, povinnost konzultace, povinnost transparentnosti a podávání zpráv 
a povinnost vést a uchovávat dokumentaci. 

Povinnosti náležité péče by se měly řídit přístupem založeným na posouzení rizik. Zpravodajka 
zdůrazňuje, že přístup založený na posouzení rizik by neměl hospodářským subjektům bránit 
v podnikání v určitých oblastech nebo v udržování obchodních vztahů s určitými obchodními 
partnery, ale měl by jim pomáhat při účinném řízení rizik nepříznivých dopadů ve vysoce 
rizikových oblastech.

Uplatňování náležité péče se při zajišťování souladu nespoléhá na státy původu, ale ukládá 
odpovědnost hospodářským subjektům, které chtějí uvádět komodity nebo odvozené produkty 
na trh v Unii. Zpravodajka zdůrazňuje, že na rozdíl od nástrojů, jako jsou označení a certifikace, 
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se přístup náležité péče nespoléhá na preference spotřebitelů, a proto nabízí potenciálně 
vysokou úroveň účinnosti při dosahování cílů regulace.

Podle navrhovaných opatření by bylo zákonné uvedení na trh Unie možné pouze tehdy, pokud 
budou hospodářské subjekty na základě postupu náležité péče schopny prokázat, že jakékoli 
zjištěné riziko bylo zmírněno, takže se stalo nanejvýš zanedbatelným. I v zájmu snadnějšího 
prosazování by kromě toho byly hospodářské subjekty povinny zajistit sledovatelnost 
a transparentnost svého dodavatelského řetězce a podávat zprávy o tom, jak vykonávají 
náležitou péči, zejména v oblasti posuzování a snižování rizik.

Zpravodajka navrhuje, aby Komise vypracovala pokyny, které pomohou hospodářským 
subjektům při plnění těchto povinností. Aby byla zajištěna vysoká kvalita a srovnatelné 
standardy transparentnosti a podávání zpráv v celé Unii, měla by Komise v těchto záležitostech 
přijímat akty v přenesené pravomoci.

Povinnost náležité péče: měla by být zavedena povinnost vyžadovat od hospodářských 
subjektů, aby prováděly náležitou péči v celém svém dodavatelském řetězci s cílem určit 
dopady v oblasti environmentální, sociální a v oblasti lidských práv, předcházet jim 
a zmírňovat je, aby bylo zajištěno, že zboží uváděné na trh Unie splňuje soubor kritérií 
udržitelnosti a určitých právních kritérií.

Podobně jako v případě nařízení (ES) č. 2173/2005 lze mezi Unií a zeměmi produkujícími 
komodity, které představují riziko pro lesy a ekosystémy, vyjednat dobrovolné dohody 
o partnerství. Zpravodajka chce však zdůraznit, že zatímco jednání o dobrovolných dohodách 
o partnerství mohou trvat řadu let, nařízení zavádějící povinnost náležité péče ve vztahu ke 
komoditám, které představují riziko pro lesy a ekosystémy, může vstoupit v platnost rychleji 
a může platit i samostatně.

Hospodářské subjekty by měly být schopny využívat systémy certifikace, kterou udělují třetí 
strany, jako podkladu pro plnění těchto povinností. Zpravodajka však zdůrazňuje, že systémy 
certifikace, kterou udělují třetí strany, nemohou nahradit povinnosti hospodářských subjektů 
v oblasti náležité péče ani jejich odpovědnost. S ohledem na značnou rozmanitost systémů 
a certifikací třetích stran, které přicházejí potenciálně v úvahu, by hospodářské subjekty měly 
provést přísné posouzení s využitím kritérií rizikovosti pro lesy a ekosystémy stanovených 
v návrhu, na základě kterého dospějí k závěru, zda systém může reálně přispět k dosažení cílů 
návrhu. Zpravodajka upozorňuje, že mezi jednotlivými systémy certifikace existují značné 
rozdíly v kvalitě a jejich účinnost závisí na řadě faktorů, včetně rozsahu, úrovně 
transparentnosti a síly uplatňovaných kritérií26, jakož i na požadované četnosti auditů, či pokud 
jde o jejich kvalitu a nezávislost. Tyto výkyvy omezují rozsah, v jakém mohou být důsledně 
použity jako nástroj pro zabránění odlesňování27. Kromě kritérií pro lesní a ekosystémová 
rizika by uvedená hodnocení měla posuzovat také specifická kritéria správy a řízení spočívající 
v nezávislosti na daném odvětví, zohlednění sociálních a environmentálních zájmů při 
stanovování norem, nezávislých auditech třetích stran, zveřejňování zpráv o auditu, 
transparentnosti ve všech fázích a v otevřenosti. Teprve po provedení uvedeného posouzení se 
hospodářské subjekty mohou rozhodnout, zda je zohlednění systémů třetích stran potřebné 

26 Voigt, M. (Ed.) (2019): Sustainability Certification Schemes in the Agricultural and Natural Resource Sectors, 
Outcomes for Society and the Environment (Systémy certifikace udržitelnosti v odvětvích zemědělství 
a přírodních zdrojů, výsledky pro společnost a životní prostředí), Londýn a New York: Routledge.
27 Smit, H., et al (2015): Implementing Deforestation-Free Supply Chains - Certification and Beyond (Provádění 
dodavatelských řetězců, které nepřispívají k odlesňování – certifikace a další směřování). 

https://snv.org/cms/sites/default/files/explore/download/implementing_deforestation-free_supply_chains.pdf
https://snv.org/cms/sites/default/files/explore/download/implementing_deforestation-free_supply_chains.pdf
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a přínosné.

Povinné konzultace: hospodářské subjekty by měly při přípravě a provádění svých opatření 
náležité péče konzultovat dotčené zúčastněné strany a měly by zavést mechanismus včasného 
varování, který třetím stranám umožní informovat hospodářský subjekt o jakémkoli riziku 
způsobení škod v celém hodnotovém řetězci. Třetí strany mají často rozsáhlé know-how 
ohledně situace v terénu a mohou hospodářským subjektům pomoci při plnění jejich povinností 
v rámci prevence škod.

Povinnosti v oblasti transparentnosti a podávání zpráv: hospodářské subjekty by měly 
pravidelně zveřejňovat zprávy o svých postupech a činnostech v oblasti náležité péče a jejich 
výsledcích. Formát a náležitosti zpráv by měly být vymezeny aktem v přenesené pravomoci 
tak, aby byla zajištěna jednotnost a zabránilo se účelovému výběru metod podávání zpráv ze 
strany hospodářských subjektů. Zveřejňování zpráv by mělo třetím stranám umožnit provádět 
podrobné zkoumání činnosti hospodářských subjektů.

Povinnost vést a předkládat dokumentaci: hospodářské subjekty by měly vést písemné záznamy 
o všech svých úkonech náležité péče, aby mohla být prověřena případná porušení nařízení, 
dojde-li k obvinění v pozdější fázi.

Kontrola, sledování, prosazování a přístup ke spravedlnosti

Provádění náležité péče bude představovat základ, na němž se hospodářský subjekt rozhoduje, 
zda uvede na trh Unie zboží, na které se vztahuje nařízení. Uvedení tohoto zboží na trh Unie, 
aniž by bylo prokázáno splnění uvedených kritérií a povinností v oblasti udržitelnosti 
a lidských práv uvedených výše, by mělo zakládat právní odpovědnost, která dotčený 
hospodářský subjekt vystavuje veřejnoprávnímu i soukromoprávnímu prosazování ze strany 
příslušných správních a justičních orgánů a poškozených fyzických osob.

Členské státy by proto měly zajistit, aby příslušné orgány sledovaly, jak hospodářské subjekty 
plní povinnosti stanovené v nařízení (náležitá péče, konzultace, podávání zpráv, dokumentace).

Hospodářské subjekty by měly být za porušení svých povinností trestně odpovědné. Členské 
státy by měly stanovit přiměřené, účinné a odrazující sankce za nedodržení povinností v oblasti 
náležité péče, konzultací, podávání zpráv a povinností vést a předkládat dokumentaci, jestliže 
nedodržení povinností vyplývajících z nařízení způsobilo škodu na životním prostředí nebo 
vedlo k porušování lidských práv.

Normy a pokyny pro příslušné vnitrostátní orgány by měly být vypracovány na úrovni Unie, 
aby se zajistilo účinné a jednotné provádění a vymáhání návrhu v celé Unii. Zpravodajka je 
toho názoru, že k tomu je možné využít zkušeností s nařízením EU o dřevu.28, 29

Třetí strany by měly mít možnost napadnout neplnění povinností vyplývajících z nařízení 
hospodářskými subjekty před justičními nebo správními orgány. Hospodářské subjekty by měly 
nést důkazní břemeno, pokud žalující strana předložila skutkovou podstatu a důkazní informace 

28 Germanwatch (2019): Lessons learnt aus der EU-Holzhandelsverordnung für die Umsetzung der EU-
Konfliktmineralienverordnung.
29 WWF (2019): Přezkum WWF týkající se prosazování nařízení EU o dřevu.
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v přiměřeně dostupné míře, jež dostatečně dokládá obvinění.

Hospodářské subjekty by měly být společně a nerozdílně odpovědné za škody vzniklé 
v důsledku porušování lidských práv a poškozování životního prostředí, a pokud vznikla škoda 
jednotlivcům nebo organizacím, měly by zajistit nápravu.

Tato povinná pravidla pro náležitou péči musí zahrnovat určitou formu odpovědnosti, jak to 
podporuje i studie GŘ pro spravedlnost a spotřebitele týkající se požadavků na náležitou péči, 
podle níž 73 % dotázaných zúčastněných stran dává před dobrovolnými pokyny přednost 
povinným požadavkům na náležitou péči spojeným s občanskoprávní nebo trestní 
odpovědností a/nebo pokutami. Preference odvětvových organizací jsou však opačné. 

Finanční důsledky

Opatření obsažená v návrhu nemají většinou okamžitý dopad na provozní výdaje EU. 
Dodatečné náklady pro členské státy na sledování a prosazování provádění tohoto nařízení 
budou záviset na volbách jednotlivých členských států, pokud jde o způsob provádění, ale bylo 
by možné je minimalizovat, pokud by se je podařilo zahrnout do struktur stávajících rozpočtů, 
například do struktur environmentálních nebo celních agentur, soudů a soudních systémů. 
Zpravodajka navíc zdůrazňuje, že důsledky pro veřejné rozpočty by měly být hodnoceny 
s přihlédnutím k pozitivním dopadům návrhu na životní prostředí a lidská práva.

Pokud jde o hospodářské subjekty, z předběžných zjištění studie týkající se požadavků na 
náležitou péči v rámci dodavatelského řetězce zadané GŘ Komise pro spravedlnost 
a spotřebitele vyplývá, že „náklady na náležitou péči by ve srovnání s výnosy společností byly 
poměrně nízké. Pokud jde o dodatečné opakující se náklady na úrovni společnosti vyjádřené 
jako procentní podíl příjmů společností, tyto náklady v průměru činí méně než 0,14 % pro malé 
a střední podniky a 0,009 % u velkých společností.“ 30

Ze závěrů studie GŘ pro spravedlnost a spotřebitele navíc předběžně vyplývá, že náklady na 
povinnosti náležité péče by byly vyváženy přijetím nařízení pro celou Unii, a to díky 
bezpečnosti plánování, rovným podmínkám pro hospodářské subjekty v celé Unii a zvýšenému 
pákovému efektu prostřednictvím pevně stanovených norem.31

 
Přestože závěry studie GŘ pro spravedlnost a spotřebitele se vztahují na náklady a přínosy 
meziodvětvového nařízení týkajícího se požadavků na náležitou péči v oblasti ochrany lidských 
práv a životního prostředí, zpravodajka je toho názoru, že podobné náklady a přínosy lze 
předpokládat u povinného nařízení o náležité péči pro komodity, které představují riziko pro 
lesy a ekosystémy.

Další informace v této záležitosti poskytne nadcházející studie o evropské přidané hodnotě. 

Závěrečná ustanovení

Zpravodajka je přesvědčena, že návrh by měl sloužit jako opatření de minimis a členské státy 

30  British Institute of International and Comparative Law et al. (2020), Study on due diligence requirements 
through the supply chain (Studie týkající se požadavků na náležitou péči v rámci dodavatelského řetězce), ČÁST 
I: SOUHRNNÁ ZPRÁVA, s. 66.
31 Ibid.
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mohou provádět v rámci dodavatelského řetězce přísnější předpisy.


