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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Vzhledem ke zvyšující se celosvětové poptávce zaznamenává obchod se dřevem
a dřevařskými výrobky rychlý růst. V důsledku toho pak obchod založený na nezákonné těžbě 
představuje v mnoha zemích produkujících dřevo velmi významnou část celkového obchodu 
se dřevem. Takové činnosti mají velmi škodlivý dopad na životní prostředí, společnost
a hospodářství, a to zejména v rozvojových zemích. EU musí proti nezákonné těžbě dřeva 
bojovat a prosazovat těžbu zákonnou.

Akční plán EU pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (FLEGT) navrhuje 
balíček opatření na podporu mezinárodního úsilí zaměřeného na řešení tohoto problému. EU 
vyjednala se zeměmi produkujícími dřevo dobrovolné dohody o partnerství, na jejichž 
základě je smluvním stranám uložena právně závazná povinnost uplatňovat režim licencí
a regulovat obchod se dřevem a dřevařskými výrobky. Evropská unie také nadále zahajuje
a podporuje mezinárodní iniciativy a účastní se dvoustranných a mnohostranných jednání se 
třetími zeměmi v rámci fóra Spojených národů o lesích a Mezinárodní organizace pro tropické 
dřevo, jakož i dvoustranných rozhovorů se zeměmi, které jsou největšími spotřebiteli dřeva, 
jako jsou například USA, Čína, Rusko a Japonsko. Na těchto mezinárodních fórech musí EU 
zdůrazňovat povinnosti jednotlivých hospodářských subjektů a nutnost využít veškerých 
dostupných prostředků, včetně nejnovějších technologií, ke zjištění, sledování a evidenci 
nezákonné těžby a k boji proti ní, jakož i podpořit zákonnou těžbu.

Díky tomuto nařízení udělá EU konečně krok vpřed tím, že zdůrazní odpovědnost 
hospodářských subjektů, které nabízejí dřevo na trhu EU. Tento návrh Evropské komise je 
nezbytný k boji proti odlesňování, nezákonné těžbě a ke získávání dřeva, protože definuje 
přísné normy zákonnosti pro dřevo a dřevařské výrobky, čímž pomáhá chránit lesy
a biologickou rozmanitost, zmírňovat změny klimatu a dodržovat práva osob, které jsou na
lesích závislí. 

Avšak k tomu, aby byl plně účinný, je třeba návrh zpřísnit a vylepšit. Aby mělo nařízení 
skutečně odrazující účinek, musí v něm být zdůrazněn pojem trestný čin. Žádný hospodářský 
subjekt, který dováží nebo přechovává nezákonně vytěžené dřevo na území EU, se pak 
nebude moci cítit v bezpečí před hrozbou přísných pokut. Z tohoto důvodu by v textu neměly 
být žádné právní mezery, které by hospodářské subjekty mohly využít k obejití nařízení. Dále 
je třeba jasnějším a účinnějším způsobem definovat náležitou péči, zejména postupy pro 
řízení rizika. K zajištění dostatečné účinnosti musí nařízení lépe předvídat, zda bude 
proveditelné v praxi ze strany hospodářských subjektů. Příslušné orgány členských států by 
také měly získat dostatek celních pravomocí, aby mohly kontrolovat mezinárodní obchod
s dřevařskými výrobky, například i tím, že budou mít přístup na nákladní lodě, budou moci 
vyšetřovat trestné činy a údajné porušování předpisů, upozorňovat státní zástupce na subjekty, 
které se dopustily protiprávního jednání, a evidovat nezákonné postupy. 

Evropská unie by také měla lépe zohlednit opatření přijatá vládou USA, zejména zákon 
označovaný jako „Lacey Act“, který zakazuje obchod s rostlinami z nezákonných zdrojů a 
s produkty z nich vyrobenými – včetně dřeva a dřevařských výrobků. Komise by měla 
prověřit možnost uložit specifické povinnosti nejen partnerským zemím a dovozcům, ale také 
maloobchodníkům.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Rada a Evropský parlament uznaly 
potřebu, aby Společenství přispělo
k celosvětovému úsilí o vyřešení problému 
nezákonné těžby dřeva o podporu 
udržitelné zákonné těžby v rámci 
udržitelného rozvoje, udržitelného 
obhospodařování lesů a snižování 
chudoby, jakož i sociální rovnosti
a národní svrchovanosti, a toto sdělení 
přivítaly.

Odůvodnění

Povinností Evropské unie je chránit odpovědné producenty, kteří dodržují kritéria zákonnosti
a udržitelnosti, a být jim nápomocna. Tím se doplní činnosti zaměřené na zastavení 
celosvětového obchodu s nezákonnými producenty.

Tento dodatek odkazuje na původní znění obsažené v závěrech Rady ve složení pro 
zemědělství z října 2003.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V rámci dvoustranných jednání se 
zeměmi, které mají velkou spotřebu dřeva, 
jako jsou USA, Čína, Rusko a Japonsko, 
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by se Společenství mělo snažit tento 
problém projednat, směřovat je k zavedení 
vhodných harmonizovaných povinností 
pro hospodářské subjekty na jejich 
vlastním trhu se dřevem a vytvořit 
nezávislý globální systém včasné výměny 
informací a evidence nezákonné těžby 
dřeva, na němž by se podílel například 
Interpol a vhodný orgán Spojených 
národů a jenž by využíval nejnovější 
technologie satelitního sledování.

Odůvodnění

Země, které celosvětově dovážejí nebo produkují nejvíce dřeva, mají povinnost spolupracovat
a využít v boji proti nezákonné těžbě veškeré politické, právní a technologické prostředky. Na 
dobrovolném základě a bez mezinárodní koordinace je totiž jen málo zemí ochotných omezit 
své možnosti vývozu nebo dovozu dřeva.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Hospodářské objekty z lesnatých zemí 
mezinárodního ekologického významu 
budou mít zvláštní odpovědnost za 
udržitelnou těžbu dřeva.   

Odůvodnění

Povinnosti řádného provádění budou ukládány především hospodářským objektům ze zemí
s velkými lesními plochami, které tvoří „zelené plíce světa“ a významně se podílejí na boji 
proti globálnímu oteplování.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S ohledem na komplexní povahu 
nezákonné těžby dřeva, pokud jde
o související faktory a dopady, pozornost 

(10) S ohledem na komplexní povahu 
nezákonné těžby dřeva, pokud jde
o související faktory a dopady, by se



PE416.656v02-00 6/10 AD\763581CS.doc

CS

by se pro zamezení nezákonnému jednání 
měla soustředit na hospodářské subjekty. 

pozornost pro zamezení nezákonnému 
jednání měla soustředit na hospodářské 
subjekty. Mezi nejúčinnější řešení, která 
je odradí od obchodování s nezákonnými 
dodavateli, patří zpřísnění požadavků
a povinností a posílení právních nástrojů 
umožňujících stíhání hospodářských 
subjektů, které umísťují nezákonně 
vytěžené dřevo a dřevařské produkty na 
trh EU, za jejich držení a prodej.

Odůvodnění

Nařízení musí být jasnější a konkrétnější, pokud jde o opatření s cílem omezit nezákonné 
umísťování dřeva na trh a obchodování s ním. Pouze kombinace pobídek a odrazujících prvků 
může skutečně odradit hospodářský subjekt od toho, aby si zvolil nezákonného dodavatele se 
sídlem ve třetí zemi.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Odůvodnění

Nařízení by nemělo obsahovat žádné právní mezery, které by mohly být využity k uvedení 
nezákonně vytěženého dřeva na trh.
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Pozměňovací návrh 6

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-a) zajistí, aby bylo na trh uvedeno pouze 
zákonně vytěžené dřevo a dřevařské 
výrobky pomocí systému možnosti 
zpětného vysledování a ověření třetí 
stranou;

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 4  odst. 1  písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) obsahuje postup pro řízení rizika a b) obsahuje jasný a účinný postup pro 
řízení rizika, který zaměřuje kontroly
a finanční prostředky hospodářských 
subjektů na vysoce rizikové případy
a skládá se ze:
(i) systematické identifikace rizik;
(ii) provádění všech opatření nezbytných 
pro omezení vystavení rizikům;
(iii) zavádění postupů a záznamů, které 
budou prováděny pravidelně, aby se 
ověřilo, že postupy stanovené v bodech i)
a ii) účinně fungují a aby se v případě 
potřeby revidovaly;

Odůvodnění

Nařízení musí jasně uvádět, co se od hospodářských subjektů v rámci postupů pro řízení 
rizika očekává, a zohlednit náklady společností na kontrolu správných postupů jejich 
dodavatelů, zejména v případě společností, které obchodují v zahraničí. 
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 4  odst. 2  pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komise přijme opatření k provedení 
tohoto článku s cílem zajistit jednotný 
výklad pravidel a jejich účinné dodržování 
ze strany hospodářských subjektů. Komise 
především stanoví kritéria pro posouzení, 
zda existuje riziko uvádění nezákonně 
vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva 
na trh.

Odůvodnění

Náležitá péče, kterou musí hospodářské subjekty uplatňovat, může být účinně prováděna 
pouze tehdy, pokud hospodářské subjekty, a zejména ty, které obchodují se vzdálenými 
dodavateli v zahraničí, jasně pochopí své povinnosti a jsou schopny je v praxi včas plnit. 

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijímají vhodná 
opatření, která zajistí uložení sankcí za 
porušování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Příslušné orgány jsou vybaveny 
spolehlivým systémem pro zpětné 
vysledování, aby mohly sledovat dřevařské 
výrobky, s nimiž se obchoduje na 
mezinárodní úrovni, a systémy veřejného 
sledování, které vyhodnotí, jak 
hospodářské subjekty plní své povinnosti,
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a pomohou jim určit vysoce rizikové 
dodavatele dřeva a dřevařských výrobků.

Odůvodnění

V nařízení nejsou stanovena kritéria, které by příslušným vnitrostátním orgánům umožňovala 
účinně se zabývat žádostmi o kontrolu jednotlivých hospodářských subjektů. Je třeba posílit 
jejich možnosti kontroly a sledování obchodu se dřevem. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 10  odst. 1  pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Aby mohly uplatňovat všechny aspekty tohoto nařízení, musí mít vnitrostátní orgány 
pravomoci dohlížet na celý proces, v rámci něhož se zabraňuje uvádění nelegálně vytěženého 
dřeva na trh EU. To zahrnuje také spolupráci s vnitrostátními celními, policejními a soudními 
orgány.
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