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Tisková zpráva, která má být distribuována v členských státech

V Evropské unii začíná platit nové 
nařízení EU v oblasti dřeva

Ve všech zemích EU vstupuje dne 3. března 2013 v platnost nové 
nařízení EU v oblasti dřeva (EUTR), které zakazuje obchodování 
s nezákonně vytěženým dřevem. Tento právní předpis, který se 
dotkne každého, kdo obchoduje se dřevem, zakazuje uvádění 
nezákonně vytěženého dřeva na evropský trh. Cílem nařízení je bo-
jovat proti stále rostoucímu problému v podobě nezákonné těžby 
dřeva po celém světě.

Tento zákon, který se vztahuje na dovážené i vnitrostátně vyrobené 
dřevo a dřevařské výrobky, stanoví postupy, které mají dodržovat 
všichni, kdo se účastní obchodování se dřevem, aby se minimali-
zovalo riziko používání nezákonně vytěženého dřeva. To znamená, 
že hospodářské subjekty – definované jako ti, kdo poprvé uvádějí 
dřevařské výrobky na trh EU – musí prostřednictvím „systému 
náležité péče“ vynaložit veškeré úsilí, aby obchodovaly pouze se 
zákonně vytěženým dřevem. Dále se požaduje, aby obchodníci – 
definovaní jako ti, kdo prodávají nebo nakupují dřevo, které již je 
na trhu – uchovávali náležité informace, aby bylo možné dřevo, se 
kterým obchodují, snadno vysledovat. Nařízení však není pohraničním 
opatřením a dodávky nebudou na hranicích EU kontrolovány. 

Nařízení EUTR zahrnuje rozsáhlou řadu výrobků1 – od papíru a buničiny 
po fošny a podlahové krytiny – EUTR je součástí trvalých snah v ev-
ropských zemích přispět k vyřešení problému v podobě nezákonné 
těžby dřeva. Taková těžba má závažné hospodářské, environmentál-
ní a sociální dopady – nejen že je spojena s odlesňováním a změnou 
klimatu, ale také maří úsilí a živobytí zákonných hospodářských 
subjektů a může podněcovat spory o pozemky a zdroje. Prosa-
zováním nařízení v této oblasti může vaše země ovlivňovat lesnické 
postupy v Evropě i po celém světě a přispět k vymýcení nezákonné 
těžby dřeva. 

1  Recyklované výrobky a potištěný papír, jako například knihy, časopisy a noviny, 
patří mezi dřevo a dřevařské výrobky, které do tohoto právního předpisu 
nejsou zahrnuty. Seznam všech výrobků, na něž se EUTR vztahuje, je uveden 
v příloze nařízení.

Poznámky pro redaktora:

1. Celý text nařízení EUTR, který byl přijat Evropským parlamentem 
a Radou dne 20. října 2010 a bude platit ve všech zemích EU 
od 3. března 2013, je k dispozici zde: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:CS:NOT

2. Podle EUTR je nezákonná těžba dřeva taková těžba, která 
porušuje zákony nebo právní předpisy v zemi těžby.

3. Dřevo a dřevařské výrobky s platnou licencí FLEGT nebo povo-
lením CITES již požadavkům nařízení vyhovují.

4. Nařízení se nevztahuje na jednotlivce, kteří prodávají nebo 
nakupují dřevo nebo dřevařské výrobky pro své osobní použití 
(a ne pro komerční účely).
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