Tlačová správa distribuovaná členským štátom

V Európskej únii nadobúda účinnosť nové
nariadenie EÚ o dreve
Nové nariadenie EÚ o dreve (EUTR) určené na boj proti nezákonnému
obchodu s drevom nadobudne dňom 3. marca 2013 účinnosť vo
všetkých členských štátoch EÚ. Tento právny predpis, ktorý sa dotkne
každého, kto pôsobí v oblasti obchodovania s drevom, zakazuje
umiestňovať na trh EÚ nezákonne vyťažené drevo. Jeho cieľom je
riešiť čoraz pálčivejší problém nezákonnej ťažby dreva na celom
svete.

Poznámky pre redakciu:
1.

Úplné znenie nariadenia o dreve, ktoré dňa 20. októbra 2010
prijal Európsky parlament a Rada, a ktoré sa dňom 3. marca 2013 začína uplatňovať vo všetkých členských štátoch EÚ, je
k dispozícii na adrese: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:SK:NOT

Predpis sa vzťahuje na drevo a výrobky z dreva z dovozu aj z domácej
produkcie a stanovuje postupy, ktorými sa majú riadiť účastníci
obchodu, aby sa minimalizovalo riziko použitia nelegálneho dreva.
To znamená, že operátor definovaný ako subjekt, ktorý ako prvý
umiestni výrobok z dreva na trh EÚ, musí vynaložiť maximálne úsilie
prostredníctvom systému náležitej starostlivosti, aby zabezpečil,
že obchodované drevo je legálne. Obchodník definovaný ako ten,
kto predáva alebo kupuje drevo už umiestené na trhu, je povinný
uchovávať potrebné informácie, vďaka ktorým bude možné
obchodované drevo jednoducho vysledovať. Nariadenie však nie je
opatrením v oblasti hraničnej kontroly a zásielky sa na hraniciach EÚ
nebudú kontrolovať.

2.

Podľa nariadenia o dreve je nelegálnou ťažbou dreva výrub
stromov v rozpore so zákonmi alebo inými právnymi predpismi
v krajine ťažby.

3.

Drevo a výrobky z dreva, ktoré majú platné povolenie FLEGT
alebo povolenie CITES vyhovujú požiadavkám nariadenia.

4.

Nariadenie sa nevzťahuje na jednotlivcov, ktorí predávajú alebo
kupujú drevo alebo výrobky z dreva pre svoju osobnú potrebu (a
nie na komerčné účely).

Nariadenie o dreve sa vzťahuje na širokú škálu výrobkov1 – od papiera
a buničiny až po masívne drevo a podlahy, a je súčasťou aktuálnych
snáh o riešenie problému nezákonnej ťažby dreva v európskych
krajinách. Táto prax má vážny hospodársky, environmentálny a
sociálny vplyv. Súvisí s odlesňovaním a zmenou klímy, a súčasne
marí úsilie a živobytie operátorov, ktorí dodržiavajú predpisy, a
môže prispievať aj ku sporom o pôdu a zdroje. Uplatňovaním
nariadenia v tejto oblasti môže vaša krajina ovplyvniť praktiky v
lesnom hospodárstve v rámci Európy i na celom svete, a pomôcť tak
odstrániť nelegálnu ťažbu dreva.

1	Recyklované výrobky a výrobky polygrafického priemyslu, ako napríklad knihy,
časopisy a noviny, patria medzi drevo a výrobky z dreva, na ktoré sa tento
právny predpis nevzťahuje. Zoznam všetkých výrobkov, na ktoré sa nariadenie
o dreve vzťahuje, možno nájsť v prílohe k nariadeniu.
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