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PR_COD_1am

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 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky
(KOM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– 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 článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanoviska Výboru pro rozvoj a Výboru pro mezinárodní obchod (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Akční plán EU pro FLEGT z roku 2003 uvádí, že „širším cílem EU je podpořit udržitelné 
obhospodařování lesů“ a zavazuje EU k řešení problému nezákonné těžby integrovaným 
způsobem. Toto nařízení musí přispět k širšímu cíli udržitelného rozvoje jako prostředku 
řešení základních otázek souvisejících s nezákonnou těžbou i řešení problému z přímého 
hlediska trhu. Použití nařízení na pomoc provádění ustanovení mezinárodních a regionálních 
dohod, jichž jsou evropské a jiné země smluvními stranami, pomůže tohoto cíle dosáhnout.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Ve sdělení Komise Evropskému 
parlamentu a Radě o akčním plánu EU pro 
prosazování práva, správu a obchod 
v lesnictví (FLEGT) 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 o akčním plánu EU pro 
prosazování práva, správu a obchod 
v lesnictví (FLEGT) 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

Tento dodatek doplňuje původní znění obsažené v akčním plánu FLEGT (KOM(2003)251).

Pozměňovací návrh 4

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 v rámci 
udržitelného rozvoje, udržitelného 
obhospodařování lesů a snižování 
chudoby, jakož i sociální rovnosti 
a národní svrchovanosti, a toto sdělení 
přivítaly.

Or. en

Odůvodnění

Tento dodatek odkazuje na původní znění obsažené v závěrech Rady ve složení pro 
zemědělství z října 2003.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Akční plán EU pro FLEGT z roku 2003 uvádí, že „širším cílem EU je podpořit udržitelné 
obhospodařování lesů“ a zavazuje EU k řešení problému nezákonné těžby integrovaným 
způsobem. Toto nařízení musí přispět k širšímu cíli udržitelného rozvoje jako prostředku 
řešení základních otázek souvisejících s nezákonnou těžbou i řešení problému z přímého 
hlediska trhu. Použití nařízení na pomoc provádění ustanovení mezinárodních a regionálních 
dohod, jichž jsou evropské a jiné země smluvními stranami, pomůže tohoto cíle dosáhnout.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Mnoho dřevařských výrobků se před 
svým prvním uvedením na trh a po něm 
zpracovává četnými způsoby. Aby se 
zabránilo zbytečné administrativní zátěži, 
požadavky stanovené tímto nařízením by 

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

pomocí systému opatření a postupů 
(systém náležité péče) ke snížení rizika 
uvádění nezákonně vytěženého dřeva 
a dřevařských výrobků na trh na 
minimum by se měly vztahovat jen na ty 
hospodářské subjekty, které uvádějí dřevo 
a dřevařské výrobky na trh poprvé, a nikoli 
na všechny hospodářské subjekty 
v prodejním řetězci.

Or. en

Odůvodnění

Všechny hospodářské subjekty v prodejním řetězci by měly být vázány prvořadým zákazem 
zaměřeným na dodávání dřeva a dřevařských výrobků z nezákonných zdrojů na trh, a musí 
tomuto účelu věnovat náležitou péči. Aby se napomohlo možnosti zpětného vysledování, 
všechny hospodářské subjekty musí poskytnout základní informace o výrobcích, jejich zdroji 
a komu je dodávají. Zvláštní kategorii však tvoří hospodářské subjekty, které uvádějí na trh 
poprvé, protože mají největší vliv na to, co přichází do EU, a proto nesou největší 
odpovědnost – takže musí uplatnit systém náležité péče v plném rozsahu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Toto nařízení by se mělo vztahovat na všechny výrobky, které by mohly obsahovat dřevo 
z nezákonných zdrojů. Vyloučení výrobků, které podléhají „kritériím udržitelnosti“, 
z požadavku na zákonné zdroje naznačuje, že se zákonnost a udržitelnost mohou vzájemně 
vylučovat, avšak zákonnost musí být základním předpokladem pro udržitelnost.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení (první část). Přijetí rozhodnutí spíše postupem projednávání ve výborech než 
různými členskými státy zajistí společné normy pro uznávání kontrolních organizací v celé 
EU.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět Předmět a cíle

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Hospodářské subjekty musí zajistit, aby se 
na trh bylo dodáno pouze dřevo 
a dřevařské výrobky ze zákonné těžby.
Hospodářské subjekty, které uvádějí na 
trh dřevo a dřevařské výrobky, uplatní 
systém náležité péče. 

Or. en

Odůvodnění

Z konzultací vyplynulo, že jsou potřeba další právní předpisy, aby se odstranily nedostatky 
v akčním plánu FLEGT z roku 2003 a aby se zajistilo, že se v EU nebude obchodovat se 
dřevem a dřevařskými výrobky z nezákonné těžby. Požadavek na náležitou péči podpoří dobré 
postupy, ale podřízení všech subjektů v prodejním řetězci požadavku na dodávání pouze 
zákonně vytěženého dřeva na trh by mělo být výslovně uvedené. To bude motivovat 
k ostražitosti a rozdělí břemeno odpovědnosti rovnoměrněji mezi hospodářské subjekty a sníží 
riziko, že odpovědné hospodářské subjekty budou poškozeny.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení by se mělo vztahovat na všechny výrobky, které by mohly obsahovat dřevo 
z nezákonných zdrojů. Vyloučení výrobků, které podléhají „kritériím udržitelnosti“, 
z požadavku na zákonné zdroje naznačuje, že se zákonnost a udržitelnost mohou vzájemně 
vylučovat, avšak zákonnost musí být základním předpokladem pro udržitelnost.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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 konzistenci jsou stejné pojmy použity i zde.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) „uváděním na trh“ první dodání dřeva 
a dřevařských výrobků na trh Společenství;

Or. en

Odůvodnění

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 konzistenci jsou stejné pojmy použity i zde.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) „rizikem“ míra pravděpodobnosti 
obchodování se dřevem a dřevařskými 
výrobky z nezákonného zdroje 
a závažnosti této situace;

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

f) „použitelnými právními předpisy“ právní 
předpisy, ať už vnitrostátní, regionální 
nebo mezinárodní, zejména ty, které se 
týkají zachování biologické rozmanitosti, 
obhospodařování lesů, práv na využívání 
zdrojů a minimalizaci nepříznivých 
dopadů na životní prostředí; měly by také 
zohlednit majetkovou držbu, práva 
původních obyvatel, právní předpisy 
týkající se práce a dobrých životních 
podmínek, daní, dovozních a vývozních 
cel, licenčních poplatků nebo poplatků 
souvisejících s těžbou, dopravou 
a uvedením na trh;

Or. en

Odůvodnění

Akční plán EU pro FLEGT z roku 2003 uvádí, že „širším cílem EU je podpořit udržitelné 
obhospodařování lesů“ a zavazuje EU k řešení problému nezákonné těžby integrovaným 
způsobem. Toto nařízení musí přispět k širšímu cíli udržitelného rozvoje jako prostředku 
řešení základních otázek souvisejících s nezákonnou těžbou i řešení problému z přímého 
hlediska trhu. Použití nařízení na pomoc provádění ustanovení mezinárodních a regionálních 
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dohod, jichž jsou evropské a jiné země smluvními stranami, pomůže tohoto cíle dosáhnout. 

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) „trvale udržitelným 
obhospodařováním lesů“, hospodaření 
a využívání lesů a zalesněných území 
takovým způsobem a v takovém rozsahu, 
aby byla zachována jejich biologická 
rozmanitost, produktivita, schopnost 
regenerace, vitalita a schopnost plnit 
v současnosti i budoucnosti důležité 
ekologické, hospodářské a sociální funkce 
na místní, národní i celosvětové úrovni, 
aniž by tím byly poškozeny jiné 
ekosystémy;

Or. en

Odůvodnění

Definice z nařízení (ES) č. 2494/2000, čl. 2 odst. 3.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) „možnost zpětného vysledování“ 
možnost zpětně dohledat a sledovat dřevo 
nebo dřevařské výrobky v průběhu všech 
etap výroby, zpracování a distribuce;

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Hospodářské subjekty, které uvádějí 
dřevo a dřevařské výrobky na trh,
vykonávají  náležitou péči, aby zaručily 
uvedení pouze zákonně vytěženého dřeva 
a dřevařských výrobků na trh. Za tímto 
účelem použijí systém postupů a opatření, 
dále jen „systém náležité péče“.

Or. en

Odůvodnění

Všechny hospodářské subjekty v prodejním řetězci by měly být vázány prvořadým zákazem 
zaměřeným na dodávání dřeva a dřevařských výrobků z nezákonných zdrojů na trh, a musí 
tomuto účelu věnovat náležitou péči. Aby se napomohlo možnosti zpětného vysledování, 
všechny hospodářské subjekty musí poskytnout základní informace o výrobcích, jejich zdroji 
a komu je dodávají. Zvláštní kategorii však tvoří hospodářské subjekty, které uvádějí na trh 
poprvé, protože mají největší vliv na to, co přichází do EU, a proto nesou největší 
odpovědnost – takže musí uplatnit systém náležité péče v plném rozsahu.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Hospodářské subjekty, které uvádějí 
dřevo a dřevařské výrobky na trh, zavedou 
systém náležité péče obsahující prvky 
stanovené v čl. 4 odst. 1 nebo použijí 
systém náležité péče uznané kontrolní 
organizace uvedené v čl. 5 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Všechny hospodářské subjekty v prodejním řetězci by měly být vázány prvořadým zákazem 
zaměřeným na dodávání dřeva a dřevařských výrobků z nezákonných zdrojů na trh, a musí 
tomuto účelu věnovat náležitou péči. Aby se napomohlo možnosti zpětného vysledování, 
všechny hospodářské subjekty musí poskytnout základní informace o výrobcích, jejich zdroji 
a komu je dodávají.
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Pozměňovací návrh 23

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;

Or. en

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) obsahuje opatření, jimiž se zjistí:

i) popis; i) země původu, les původu a, je-li to 
možné, oprávnění k těžbě;

ii) země původu vytěženého dřeva; ii) název druhu, včetně vědeckého názvu;
iii) objem a/nebo váha; iii) hodnota;
iv) případně název a adresa 
hospodářského subjektu, který dřevo 
a dřevařské výrobky dodal;

iv) objem a/nebo váha;

v) informace o souladu s požadavky 
použitelných právních předpisů;

v) že dřevo nebo dřevo obsažené ve 
dřevařských výrobcích pochází ze zákonné 
těžby;
vi) název a adresa hospodářského 
subjektu, který dřevo a dřevařské výrobky 
dodal;
vii) fyzická nebo právnická osoba 
odpovědná za těžbu;
viii) hospodářský subjekt, jemuž bylo 
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dřevo a dřevařské výrobky dodány;

Or. en

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření podpoří příslušná 
dokumentace, kterou hospodářský subjekt 
nebo kontrolní organizace uchová
v databázi.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) obsahuje postup pro řízení rizika a b) obsahuje postup pro řízení rizika, který 
se skládá ze:
i) systematické identifikace rizik, mimo 
jiné pomocí shromažďování údajů 
a informací a využívání mezinárodních 
a vnitrostátních zdrojů nebo zdrojů 
Společenství;
ii) provádění všech opatření nezbytných 
pro omezení vystavení rizikům;
iii) zavádění postupů, které budou 
prováděny pravidelně, aby se ověřilo, že 
postupy stanovené v bodech i) a ii) účinně 
fungují a aby se v případě potřeby 
revidovaly;
iv) zavedení záznamů za účelem prokázání 
účinného uplatňování opatření 
stanovených v bodech i)) až iii).
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Or. en

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě posouzení rizika přijmou 
hospodářské subjekty v situacích, které 
představují vyšší riziko, doplňková 
opatření.
Uvedená opatření mohou, mimo jiné, 
zahrnovat:
– požadování dodatečných dokumentů, 
údajů nebo informací;
– požadování kontrol prováděných třetí 
stranou;

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

aa) má příslušné odborné znalosti;
ab) je finančně nezávislá na 
hospodářských subjektech, kterým uděluje 
osvědčení;

b) zavedla systém náležité péče obsahující 
prvky stanovené v čl. 4 odst. 1;

b) zavedla systém náležité péče obsahující 
prvky stanovené v čl. 4 odst. 1;
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c) hospodářským subjektům, kterým 
uděluje osvědčení, ukládá povinnost 
používat její systémy náležité péče;

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

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

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

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

e) přijímá příslušná disciplinární opatření 
vůči každému hospodářskému subjektu, 
který získal osvědčení, avšak neplní systém 
náležité péče kontrolní organizace;
disciplinární opatření mohou zahrnovat 
oznámení záležitosti příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu.

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

Or. en

Odůvodnění

Přijetí rozhodnutí spíše postupem projednávání ve výborech než různými členskými státy 
zajistí společné normy pro uznávání kontrolních organizací v celé EU.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kontrolní organizace předloží 
příslušnému orgánu spolu s žádostí o 
uznání tyto údaje:

2. Kontrolní organizace předloží Komisi
spolu s žádostí o uznání tyto údaje:

a) statut; a) statut;
b) jména osob jednajících jejím jménem; b) jména osob jednajících jejím jménem;
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ba) dokumentaci prokazující příslušné 
odborné znalosti;

c) podrobný popis svého systému náležité 
péče.

c) podrobný popis svého systému náležité 
péče.

Or. en

Odůvodnění

Přijetí rozhodnutí spíše postupem projednávání ve výborech než různými členskými státy 
zajistí společné normy pro uznávání kontrolních organizací v celé EU.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Rozhodnutí o uznání kontrolní 
organizace se přijme do tří měsíců od 
předložení žádosti kontrolní organizací.

Or. en

Odůvodnění

Přijetí rozhodnutí spíše postupem projednávání ve výborech než různými členskými státy 
zajistí společné normy pro uznávání kontrolních organizací v celé EU. 

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Příslušné orgány členského státu
provádějí pravidelně nebo na základě 
opodstatněných obav třetích stran
kontroly, včetně auditů na místě, pro 
ověření, zda kontrolní organizace plní 
požadavky uvedené v odstavci 1.
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Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Přijetí rozhodnutí spíše postupem projednávání ve výborech než různými členskými státy 
zajistí společné normy pro uznávání kontrolních organizací v celé EU.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přijetí rozhodnutí spíše postupem projednávání ve výborech než různými členskými státy 
zajistí společné normy pro uznávání kontrolních organizací v celé EU.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zveřejní seznam kontrolních 
organizací uznaných příslušnými orgány
v řadě C Úředního věstníku Evropské unie, 
jakož i na své internetové stránce. Seznam 
je pravidelně aktualizován.

Komise zveřejní seznam uznaných
kontrolních organizací v řadě C Úředního 
věstníku Evropské unie, jakož i na své 
internetové stránce. Seznam je pravidelně 
aktualizován.

Or. en

Odůvodnění

Přijetí rozhodnutí spíše postupem projednávání ve výborech než různými členskými státy 
zajistí společné normy pro uznávání kontrolních organizací v celé EU.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 7 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kontrolní opatření Kontrolní opatření a opatření dohledu

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Vyjasnění: Příslušné orgány budou jak kontrolovat kontrolní organizace, tak provádět úřední 
dohled nad prodejním řetězcem.

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Dohled by měl být prováděn podle 
ročního plánu nebo na základě 
opodstatněných obav třetích stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záznamy o kontrolách Záznamy o dohledu

Or. en
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Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány uchovávají záznamy 
o kontrolách stanovených v čl. 7 odst. 1 
s uvedením zejména jejich povahy 
a výsledků, včetně nápravných opatření, 
která mají být přijata. Záznamy o všech 
kontrolách se uchovávají nejméně 10 let.

1. Příslušné orgány uchovávají záznamy 
o dohledu stanoveném v čl. 7 odst. 1 
s uvedením zejména jeho povahy 
a výsledků, včetně nápravných opatření, 
která mají být přijata. Záznamy o veškerém 
dohledu se uchovávají nejméně 10 let.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Záznamy uvedené v odstavci 1 se 
zveřejňují v souladu se směrnicí 
2003/4/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány si vyměňují informace 
o výsledcích kontrol uvedených v čl. 7 
odst. 1 s příslušnými orgány dalšího 
členského státu nebo států a s Komisí.

2. Příslušné orgány si vyměňují informace 
o výsledcích dohledu uvedeného v čl. 7 
odst. 1 s příslušnými orgány dalšího 
členského státu nebo států a s Komisí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 
1999/468/ES s ohledem na ustanovení 
článku 8 zmíněného rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

i) finanční sankce odrážející míru 
poškození životního prostředí; 
ii) konfiskaci dřeva a dřevařských 
výrobků;
iii) dočasný zákaz prodávání dřeva 
a dřevařských výrobků na trhu.
Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi 
do 31. prosince 20XX a neprodleně ji 
uvědomí o jakékoli následné změně, která 
je ovlivní.

Or. en
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Odůvodnění

Stanovení sankcí na úrovni členského státu by mohlo znamenat nekonzistenci v rámci celé EU 
při stíhání podle nařízení. To by mohlo vyvolat narušení hospodářské soutěže nebo soustředit 
trh se dřevem ve zemích s nejnižší úrovní sankcí.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

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

Nezákonná těžba velkou měrou přispívá k odlesňování a 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, která musí jasně zahrnovat zastavení 
poskytování trhu pro nezákonné 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. Nyní nastal čas pro podobné 
právní předpisy proti nezákonnému dřevu a dřevařským výrobkům, které by signalizovaly:

– spotřebitelům, že výrobky, které kupují, nepocházejí z nezákonných zdrojů,
– odpovědným společnostem, že nebudou poškozeny těmi, které používají destruktivní 
metody, 
– neodpovědným společnostem, že zde již pro ně nebude trh přístupný,
– mezinárodnímu společenství, že bereme svou odpovědnost vůči změně klimatu, biologické 
rozmanitosti a lidským právům vážně. 

Přístup na základě dobrovolné dohody o partnerství (Voluntary Partnership Agreement –
VPA), který EU zavádí podle akčního plánu pro prosazování práva, správu a obchod 
v lesnictví (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT) nepostačuje na řešení 
problému nezákonné těžby. I když mají VPA potenciál přispět k velmi pozitivní změně, zatím 
byla podepsána pouze jedna dohoda a jejich dobrovolný charakter znamená, že rizika 
obcházení zákonů a praní špinavých peněz jsou vysoká. Jak vyplynulo z konzultací Komise 
k opatřením na doplnění VPA, jsou potřeba přísné právní předpisy, aby se zajistilo, že dřevo 
a dřevařské výrobky z nezákonné těžby budou z trhu EU odstraněny. 

Zpravodajka proto vítá navržené nařízení, přičemž lituje, že přichází téměř pět let po 
schválení akčního plánu FLEGT. Konstatuje také, že je třeba jej v několika ohledech posílit 
a propracovat. 

Zákaz
Základním faktem je, že navržené nařízení nezakazuje ve skutečnosti dovoz a prodej 
nezákonně vytěženého dřeva – což znamená, že neřeší „nedostatky v předpisech, jejichž cílem 
je obchodu s nezákonně vytěženým dřevem zabránit“2 uváděné v samotném návrhu jako 
                                               
1 UNECE/FAO 2007: Každoroční přezkum trhu dřevařských výrobků“ , 2006–2007
2 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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výchozí bod, proč je nezákonná těžba tak rozšířena. Revidovaný americký Laceyho zákon, 
přijatý v květnu 2008, uzákoňuje takový zákaz, takže precedens existuje. Neexistuje žádný 
dostatečný důvod, proč nemůže EU tento zákon napodobit a jít ovšem ještě dál.

Zpravodajka tudíž navrhuje, aby se výslovně stanovilo, že se požadavek, aby hospodářské 
subjekty dodávaly na trh pouze dřevo a dřevařské výrobky ze zákonné těžby, vztahuje na 
všechny hospodářské subjekty v prodejném řetězci.

Oblast působnost náležité péče a požadavky zákonnosti 
Zpravodajka nově rozlišuje mezi hospodářskými subjekty, které „uvádějí na trh“ dřevo 
a dřevařské výrobky (tzn. dodat poprvé na trh) a těmi, které „dodávají na trh“ (tzn. všechny 
hospodářské subjekty v prodejním řetězci). 

Požadavek na náležitou péči podpoří dobré postupy a v ideálním případě by všechny 
hospodářské subjekty v prodejním řetězci uplatnily systém náležité péče. Zpravodajka však 
připouští, že tento požadavek může být pro malé hospodářské subjekty nereálný a omezuje 
tento požadavek podle návrhu na hospodářské subjekty, které „uvádějí“ výrobky na trh – což 
jsou jasně ty, které mají největší vliv na to, co se dostane do EU, a nesou tedy největší 
odpovědnost. 

Zároveň by všechny hospodářské subjekty v prodejním řetězci měly být vázány prvořadým 
zákazem zaměřeným na dodávání dřeva a dřevařských výrobků z nezákonných zdrojů na trh, 
a musí pro tento účel zajistit náležitou péči. Stejným způsobem, jakým zavazuje požadavek 
náležité péče hospodářské subjekty, které uvádějí dřevo a dřevařské výrobky na trh 
„prokazovat opatrnost, soudnost a pozitivně přispívat k zajištění zákonnosti dřeva 
a dřevařských výrobků, které se dostanou do jejich dodavatelského řetězce“1

a „upřednostňovat zásobování v zemích používajících spolehlivé způsoby obhospodařování 
lesa“2, bude je možnost stíhání za obchodování s nezákonným dřevem uplatněná vůči všem 
hospodářským subjektům v dodavatelském řetězci motivovat k upřednostňování zásobování 
od spolehlivých zdrojů s dobrou pověstí na trhu – tj. od takových, kteří nejúčinněji vykonávají 
své povinnosti náležité péče. Rovněž rozdělí břemeno odpovědnosti rovnoměrněji mezi 
hospodářské subjekty.

Aby se napomohlo možnosti zpětného vysledování, zpravodajka se také domnívá, že všechny 
hospodářské subjekty by měly zaznamenat a poskytnout základní informace o výrobcích, 
jejich zdroji a komu dodávají. 

Použitelné právní předpisy
Akční plán FLEGT stanoví, že „širším cílem EU je podpora udržitelného obhospodařování 
lesů“3, a zavazuje EU k řešení problému nezákonné těžby integrovaným způsobem. 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. 

Rozšíření oblasti působnosti použitelných právních předpisů, vůči nimž je definována 

                                               
1 Tamtéž, s. 9
2 Tamtéž, s. 7
3 Akční plán EU pro FLEGT (KOM(2003)251)
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„zákonnost“, by měl tomuto cíli napomoct. 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 provést 
jejich ustanovení.

Systém náležité péče
Návrh obsahuje málo podrobností ohledně toho, z čeho by se měl systém náležité péče nebo 
v jeho rámci systém řízení rizika skládat – tím vzniká riziko velkých rozdílů mezi členskými 
státy a hospodářskými subjekty s důsledky jak z hlediska administrativní složitosti (pro 
hospodářské subjekty působící v několika zemích), tak z hlediska konečné účinnosti 
konceptu. Zpravodajka proto pracuje na rozhodujících prvcích. Zejména je důležité jasně 
stanovit, že požadované informace o dřevu a dřevařských výrobcích by měly být podpořeny 
dokumentací; a že systém řízení rizika by měl sloužit jako prostředek posuzování těch 
případů, na které je nutné zaměřit zvláštní pozornost – případně použitím doplňkových 
opatření, aby byl náležitě pečlivý a minimalizoval riziko uvedení nezákonného dřeva na trh. 

Kontrolní organizace a jejich schválení
Za účelem harmonizace norem v celé EU pro hospodářské subjekty, které kontrolují systémy 
náležité péče zpravodajka navrhuje, aby rozhodnutí o tom, zda uznat kontrolní organizaci, 
bylo činěno spíše na úrovni EU než na vnitrostátní úrovni. Rozšiřuje kritéria, která by měly 
organizace splnit, i informace, které musí předložit v žádosti o uznání. Centralizované 
schválení a jasná kritéria v nařízení by pomohla vyvarovat se slabých míst v systému dohledu 
a snížit administrativní složitost pro organizace působící ve více než jednom členském státě.

Kontroly a dohled příslušných orgánů
Ačkoli zpravodajka navrhuje, aby kontrolní organizace byly schvalovány na úrovni EU, 
příslušné orgány určené členskými státy mají důležitou úlohu při hlídání systému. To 
znamená jak kontrolovat, že kontrolní organizace plní požadavky nařízení, tak vykonávat 
dohled nad prodejním řetězcem. Zpravodajka se domnívá, že by mělo být možné každou 
úroveň aktivovat na základě opodstatněných obav třetí strany stejně jako podle předem 
stanoveného plánu. Pracuje na stanovení obsahu kontrol a dohledu, v obou případech včetně 
auditů na místě. 

Vzhledem k tomu, že nezákonná těžba vážně poškozuje životní prostředí, příslušné orgány by 
měly být oprávněny použít okamžitá nápravná opatření včetně konfiskace dřeva 
a dřevařských výrobků z nezákonné těžby a zastavení obchodní činnosti – pokud by to bylo 
pokládáno za nutné, aby se zastavilo poškozování způsobované nezákonnou těžbou, s danými 
výrobky co nejrychleji (lépe než čekat na zahájení procesu stíhání). Zpětnému vysledování 
dřeva by měla napomoct skutečnost, že všechny hospodářské subjekty v prodejním řetězci 
jsou povinny znát, od koho všechno dřevo a dřevařské výrobky získaly a komu je dodávají. 

Výjimka týkající se biomasy 
Zpravodajka se domnívá, že výjimka pro palivové dřevo a biomasu na základě toho, že budou 
předmětem příštích povinných kritérií EU pro udržitelnost, by měla být vypuštěna. Toto 
nařízení by se mělo vztahovat na všechny výrobky, které by mohly obsahovat dřevo 
z nezákonných zdrojů. Vyloučení výrobků, které podléhají „kritériím udržitelnosti“, 
z požadavku na zákonné zdroje naznačuje, že se zákonnost a udržitelnost mohou vzájemně 
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vylučovat, avšak zákonnost musí být základním předpokladem pro udržitelnost. 
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