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Jednotlivé členské státy EU určí příslušný orgán pověřený koordinací při prosazování nařízení. Členské státy
rovněž určí typ a rozsah sankcí, které se uplatní v případě, že nařízení nebude dodrženo.
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Provádění nařízení

Nařízení stanoví, aby Evropská komise uznala „kontrolní organizace“. Tyto organizace mají být soukromými subjekty, které hospodářským subjektům EU
poskytnou funkční systémy náležité péče. Hospodářské subjekty si tak budou moci vytvořit vlastní systém
nebo použít systém vyvinutý kontrolní organizací.

Nařízení EU
v oblasti dřeva platné
od 3. března 2013

Další informace
Další informace jsou k dispozici na internetové adrese:
http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm

Nezákonná těžba dřeva je těžba, která probíhá v rozporu s právními a správními předpisy země původu
vytěženého dřeva. Nezákonná těžba dřeva je celosvětový problém, který má výrazně negativní hospodářské,
environmentální a sociální dopady.
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Z hlediska hospodářského má nezákonná těžba dřeva
za následek ztrátu příjmů a dalších výhod. Z hlediska
environmentálního je nezákonná těžba dřeva spojena
s odlesňováním, změnou klimatu a ztrátou biologické
rozmanitosti. Z hlediska sociálního pak nezákonná
těžba dřeva často vede ke sporům o pozemky a zdroje,
k odnímání práv místním a domorodým komunitám
a k ozbrojeným konfliktům.
Nezákonná činnost rovněž kazí úsilí zodpovědných hospodářských subjektů tím, že se na trh dodává levnější,
avšak nezákonně vytěžené dřevo a výrobky z tohoto
dřeva.
V říjnu 2010 EU přijala nové nařízení v oblasti dřeva (1)
s cílem bojovat proti nezákonné těžbě dřeva. Jedná se
o jedno z řady opatření v rámci akčního plánu EU pro
prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví
(FLEGT) z roku 2003.
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Vytištěno na recyklovaném papíře vyznamenaném
ekoznačkou EU za grafický papír
(http://www.ecolabel.eu/)
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Printed in Belgium
(1) Nařízení, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících
na trh dřevo a dřevařské výrobky ((EU) č. 995/2010):
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:295:SOM:CS:HTML.
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Hlavní povinnosti uložené nařízením EU
v oblasti dřeva
Nařízení bojuje proti obchodu s nezákonně vytěženým
dřevem a s výrobky z tohoto dřeva prostřednictvím
třech hlavních povinností:
1) zakazuje uvádět na trh EU nezákonně vytěžené
dřevo a výrobky z tohoto dřeva zhotovené;
2) požaduje, aby obchodníci EU uvádějící dřevařské
výrobky poprvé na trh EU zajistili „náležitou péči“.
Dřevo a dřevařské výrobky lze po uvedení na trh prodat a/nebo zpracovat ještě před tím, než se dostanou
ke konečnému spotřebiteli. Aby bylo možné dřevařské
výrobky zpětně vysledovat, mají hospodářské subjekty
(které se v nařízení označují jako obchodníci) v této části
dodavatelského řetězce povinnost
3) vést záznamy o svých dodavatelích a zákaznících.

Co je „náležitá péče“?
Hlavní smysl pojmu „náležitá péče“ spočívá v tom, že
hospodářské subjekty musí provést řízení rizika, aby
minimalizovaly nebezpečí, že na trh EU bude uvedeno
nezákonně vytěžené dřevo nebo dřevařské výrobky
zhotovené z nezákonně vytěženého dřeva.
Třemi hlavními prvky „systému náležité péče“ jsou:
• informace: hospodářský subjekt musí mít přístup
k informacím týkajícím se dřeva a dřevařských
výrobků, země původu vytěženého dřeva, množství
a podrobností o dodavateli a k informacím o souladu s vnitrostátními právními předpisy,
• posouzení rizik: hospodářský subjekt by měl na
základě výše uvedených informací a s přihlédnutím
ke kritériím stanoveným v nařízení posoudit riziko
výskytu nezákonně vytěženého dřeva ve svém dodavatelském řetězci,
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• zmírnění rizik: pokud posouzení rizik ukáže, že
v dodavatelském řetězci existuje riziko výskytu nezákonně vytěženého dřeva, lze toto riziko zmírnit tím,
že se od dodavatele vyžádají doplňující informace
a další ověření.
Evropská komise vytvoří podrobnější pravidla týkající se
„systému náležité péče“ do června roku 2012.

Na jaké výrobky se nařízení vztahuje?
Nařízení se vztahuje na širokou škálu dřevařských
výrobků, zahrnující výrobky z masivního dřeva, podlahové krytiny, překližku, buničinu a papír. Zahrnuty
nejsou recyklované výrobky ani ratan, bambus a potištěný papír, např. knihy, časopisy a noviny. Škálu výrobků
lze v případě nutnosti upravit.
Nařízení se vztahuje jak na dovážené, tak na domácí
dřevo a dřevařské výrobky.
Dřevo a dřevařské výrobky, na které se vztahují platné
licence FLEGT (2) nebo CITES (3), se považují za dřevo
a dřevařské výrobky, jež vyhovují požadavkům nařízení.

(2) http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
(3) http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm

