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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍHO RÁMCE NAŘÍZENÍ EU V OBLASTI DŘEVA, PRO KTERÉ 
BY MĚLY BÝT VYPRACOVÁNY POKYNY 

ÚVOD 

Podle nařízení (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na 
trh dřevo a dřevařské výrobky1 (dále jen „nařízení EU v oblasti dřeva“), má Komise v zájmu jednotného 
provádění přijímat nelegislativní opatření. Komise přijala nařízení v přenesené pravomoci, kterým se 
stanoví podrobné požadavky a postup pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání2, 
a prováděcí nařízení o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol 
prováděných příslušnými orgány členských států u kontrolních organizací3. 

Konzultace se zúčastněnými stranami, odborníky z členských států a odborníky Výboru pro prosazování 
práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT) dospěly ke společnému názoru, že některé aspekty 
nařízení EU v oblasti dřeva je třeba vyjasnit. Bylo dohodnuto, že jsou nezbytné pokyny, které by měly 
řešit otázky týkající se nařízení EU v oblasti dřeva a jeho nelegislativních aktů. Pokyny byly projednány 
a rozpracovány za pomoci Výboru FLEGT. 

Pokyny nebudou mít závazný právní účinek, jejich jediným účelem je poskytnout vysvětlení k některým 
aspektům nařízení EU v oblasti dřeva a dvou nelegislativních aktů Komise. Tyto pokyny nenahrazují ani 
nemění ustanovení nařízení (EU) č. 995/2010, nařízení Komise (EU) č. 363/2012 a nařízení Komise 
(EU) č. 607/2012, která tvoří platný právní základ, ani do nich nic nedoplňují. Otázky, jimiž se pokyny 
zabývají, by neměly být nahlíženy odděleně, musí být uplatňovány ve spojení s právními předpisy, nikoli 
jako samostatný odkaz. 

Věříme však, že pokyny budou užitečným referenčním materiálem pro každého, kdo bude muset 
splňovat požadavky nařízení EU v oblasti dřeva, neboť poskytují důležité objasnění částí legislativního 
textu, které jsou obtížně srozumitelné. Pokyny budou rovněž sloužit vnitrostátním příslušným orgánům a 
donucovacím orgánům v procesu provádění a prosazování tohoto legislativního balíčku. 

Během konzultačního procesu týkajícího se rozpracování dvou nelegislativních aktů Komise a po řadě 
dvoustranných jednání se zúčastněnými stranami byla nastíněna řada otázek k zahrnutí do pokynů. Po 
získání zkušeností s uplatňováním nařízení EU v oblasti dřeva by seznam otázek mohl být případně dále 
rozšířen a pokyny odpovídajícím způsobem doplněny. 
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