EVROPSKÁ KOMISE
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI A ROZVOJ

Brusel 23. července 2020
REV1 – nahrazuje oznámení ze dne
21. března 2018

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI BOJE
PROTI NEZÁKONNÉ TĚŽBĚ DŘEVA A SOUVISEJÍCÍMU OBCHODU

Dne 1. února 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie a stalo se „třetí zemí“1.
Dohoda o vystoupení2 stanoví přechodné období, které končí dnem 31. prosince 2020.
Do uvedeného dne se na Spojené království a ve Spojeném království použije v plné míře
právo EU3.
Během přechodného období budou EU a Spojené království jednat o dohodě o novém
partnerství, vedoucí zejména k vytvoření oblasti volného obchodu. Není však jisté, zda
do konce přechodného období taková dohoda bude uzavřena a vstoupí v platnost.
Případná dohoda by nicméně vytvořila vztah, který bude z hlediska podmínek přístupu na
trh velmi odlišný od účasti Spojeného království na vnitřním trhu4, v celní unii EU a v
prostoru DPH a spotřební daně.
Všechny zúčastněné strany, a zejména hospodářské subjekty se proto upozorňují na
právní stav platný po skončení přechodného období (část A níže). V tomto oznámení jsou
rovněž vysvětlena některá relevantní ustanovení o rozluce obsažená v dohodě o
vystoupení (část B níže) a dále pravidla, která se po skončení přechodného období
použijí v Severním Irsku (část C níže).
Doporučení zúčastněným stranám: Za účelem řešení důsledků uvedených v tomto
oznámení se všem hospodářským subjektům, které dovážejí dřevo a dřevařské výrobky
ze Spojeného království, doporučuje dodržovat zákaz uvádět na trh nezákonně vytěžené

1

Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.

2

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a
Evropského společenství pro atomovou energii, (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7) (dále jen „dohoda
o vystoupení“).
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S určitými výjimkami stanovenými v článku 127 dohody o vystoupení, ovšem žádná z nich není v
souvislosti s tímto oznámením relevantní.

4

Dohoda o volném obchodu zejména nestanoví principy vnitřního trhu (v oblasti zboží a služeb), jako
je vzájemné uznávání, zásada země původu a harmonizace. Stejně tak neodstraňuje celní formality a
kontroly, včetně těch, které se týkají původu zboží a jeho vstupů, ani zákazy a omezení vztahující se
na dovoz a vývoz.

dřevo a dřevařské výrobky z tohoto dřeva, jakož i povinnosti náležité péče podle článků 4
a 6 nařízení (EU) č. 995/2010.

Upozornění:
Toto oznámení se netýká:
-

právních předpisů EU v oblasti zdraví rostlin,

-

právních předpisů EU týkajících se ohrožených druhů,

-

celních předpisů EU.

K těmto aspektům se připravují nebo byla zveřejněna další oznámení5.
Kromě toho upozorňujeme na obecnější oznámení týkající se zákazů a omezení, včetně
dovozních/vývozních licencí.
A. PRÁVNÍ STAV PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ
Po skončení přechodného období se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů
uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky6, a režim licencí podle nařízení Rady (ES)
č. 2173/2005 týkajícího se prosazování práva, správy a obchodu v oblasti lesnictví
(nařízení FLEGT7), jakož i všechny související dobrovolné dohody o partnerství FLEGT,
které EU uzavřela se třetími zeměmi8, již nebudou vztahovat na Spojené království9. To
má zejména tyto důsledky:
1.

NÁLEŽITÁ

PÉČE V SOUVISLOSTI
UVÁDĚNÝMI NA TRH EU

SE

DŘEVEM

A

DŘEVAŘSKÝMI

VÝROBKY

Podle článků 4 a 6 nařízení (EU) č. 995/2010 nesmí hospodářské subjekty uvádět na
trh EU nezákonně vytěžené dřevo nebo dřevařské výrobky z tohoto dřeva a ve
vztahu k dřevu a dřevařským výrobkům, které si přejí uvádět na trh, mají povinnosti
náležité péče. Hospodářské subjekty jsou povinny vykonávat náležitou péči na
základě systému náležité péče popsaného v článku 6 nařízení (EU) č. 995/2010 a
5

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_cs

6

Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23.

7

Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro
dovoz dřeva do Evropského společenství (Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 1).

8

Kromě Indonésie, která je dosud jedinou zemí vydávající licence FLEGT, uzavřela EU dobrovolné
dohody o partnerství s Ghanou, Konžskou republikou, Kamerunem, Indonésií, Středoafrickou
republikou, Libérií a Vietnamem.

9

Pokud jde o použitelnost nařízení (EU) č. 995/2010 a (ES) č. 2173/2005 na Severní Irsko, viz část C
tohoto oznámení.
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tím vyloučit, aby dřevo a výrobky ze dřeva, u nichž je riziko nezákonné těžby
nezanedbatelné, byly uváděny na vnitřní trh. Po skončení přechodného období se
tato povinnost vztahuje rovněž na všechny hospodářské subjekty v zemích, na něž
se vztahuje nařízení (EU) č. 995/2010, které dovážejí dřevo a dřevařské výrobky ze
Spojeného království (tj. země, které uvádějí dřevo pocházející ze Spojeného
království na trh EU) – bez ohledu na to, kde bylo dřevo původně vytěženo.
2.

KONTROLNÍ ORGANIZACE
Podle čl. 8 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 995/2010 musí být kontrolní organizace
usazeny v Unii. Po skončení přechodného období nebude uznání organizací se
sídlem ve Spojeném království jako kontrolních organizací již platné. Tyto kontrolní
organizace nebudou moci vykonávat úkoly stanovené v nařízení (EU) č. 995/2010.

3.

UDĚLOVÁNÍ DOVOZNÍCH LICENCÍ
Nařízení (ES) č. 2173/2005 zavádí režim licencí pro dovoz dřeva a dřevařských
výrobků do EU ze zemí, které uzavřely s Unií dvoustranné dobrovolné dohody o
partnerství FLEGT a které mají funkční režim licencí FLEGT. Podle článku 3
nařízení (EU) č. 995/2010 se dřevo opatřené licencí FLEGT považuje za zákonně
vytěžené ve smyslu nařízení (EU) č. 995/2010, a proto u něj hospodářské subjekty
již nemusí provádět kontrolu v rámci náležité péče10. Vztahuje se výhradně na
platné licence FLEGT vydané licenčními orgány třetích zemích v rámci
dobrovolných dohod o partnerství uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi11. Po
skočení přechodného období se tento režim, včetně dobrovolných dohod o
partnerství FLEGT, již nebude na Spojené království vztahovat.

B. RELEVANTNÍ USTANOVENÍ O ROZLUCE OBSAŽENÁ V DOHODĚ O VYSTOUPENÍ
V čl. 41 odst. 1 dohody o vystoupení se stanoví, že existující a jednotlivě
identifikovatelné zboží, které bylo v souladu s právními předpisy před koncem
přechodného období uvedeno na trh v EU nebo Spojeném království, může být dále
dodáváno na trh EU nebo Spojeného království a může být v oběhu mezi těmito dvěma
trhy, než se dostane ke koncovému uživateli.
Hospodářský subjekt, který se na uvedené ustanovení odvolává, nese důkazní břemeno a
musí na základě jakéhokoli příslušného dokumentu prokázat, že zboží bylo uvedeno na
trh EU nebo Spojeného království před koncem přechodného období12.

10

V současné době se nařízení FLEGT vztahuje podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2016/1387 ze dne 9. června 2016, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 v
návaznosti na dobrovolnou dohodu o partnerství s Indonésií, pokud jde o režim licencí FLEGT pro
dovoz dřeva do Evropské unie, (C/2016/3438) (Úř. věst. L 223, 18.8.2016, s. 1) pouze na Indonésii.

11

Ostatní licence vydávané na základě dohod mezi třetími zeměmi nejsou v Evropské unii platné.

12

Článek 42 dohody o vystoupení.
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Pro účely uvedeného ustanovení se „uvedením na trh“ rozumí první dodání zboží k
distribuci, spotřebě nebo použití na trhu v průběhu obchodní činnosti, ať už za úplatu,
nebo bezplatně13. „Dodáním zboží k distribuci, spotřebě nebo použití“ se rozumí, že
„existující a jednotlivě identifikovatelné zboží poté, co prošlo fází výroby, je předmětem
písemné nebo ústní dohody mezi dvěma nebo několika právnickými nebo fyzickými
osobami o převedení vlastnictví, jakéhokoli jiného vlastnického práva nebo držby
dotčeného zboží, nebo je předmětem nabídky právnické nebo fyzické osobě nebo osobám
k uzavření takové dohody“14.
Příklad: Povinnost náležité péče stanovená v nařízení (EU) č. 995/2010 se nevztahuje na
zásilky dřeva nebo dřevařských výrobků, které byly v souladu s právními předpisy
uvedeny na trh ve Spojeném království již před koncem přechodného období a po
skončení přechodného období jsou dále dodávány na trh v EU.
Nejsou tím dotčeny fytosanitární kontroly, které mohou platit pro dovoz po skončení
přechodného období.
C. PRAVIDLA,
IRSKU

KTERÁ SE PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ POUŽIJÍ V

SEVERNÍM

Po skončení přechodného období se použije Protokol o Irsku/Severním Irsku 15. Tento
protokol podléhá pravidelnému souhlasu zákonodárného shromáždění Severního Irska,
přičemž počáteční období trvá čtyři roky po skončení přechodného období16.
Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví použitelnost některých ustanovení práva EU
rovněž na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko. V
tomto protokolu se EU a Spojené království dále dohodly, že pokud se pravidla EU
použijí na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, je na
Severní Irsko nahlíženo jako na členský stát17.
Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví, že nařízení (EU) č. 995/2010 a nařízení (ES) č.
2173/2005 se použijí na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na
Severní Irsko18.
To znamená, že odkazy na EU v částech A a B tohoto oznámení je nutno vykládat tak, že
zahrnují Severní Irsko, zatímco odkazy na Spojené království je nutno vykládat tak, že
odkazují pouze na Velkou Británii.
Konkrétně to mimo jiné znamená, že:

13

Ustanovení čl. 40 písm. a) a b) dohody o vystoupení.

14

Ustanovení čl. 40 písm. c) dohody o vystoupení.

15

Článek 185 dohody o vystoupení.

16

Článek 18 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

17

Ustanovení čl. 7 odst. 1 dohody o vystoupení ve spojení s čl. 13 odst. 1 Protokolu o Irsku/Severním
Irsku.

18

Ustanovení čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku a oddíl 26 přílohy 2 uvedeného protokolu.
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dřeva a dřevařských výrobků ze Severního Irska do EU a naopak není pro účely
nařízení (EU) č. 995/2010 a nařízení (ES) č. 2173/2005 dovozem, ale pohybem v
rámci EU.



Přeprava dřeva a dřevařských výrobků z Velké Británie nebo ze třetí země do
Severního Irska je pro účely nařízení (EU) č. 995/2010 a nařízení (ES)
č. 2173/2005 dovozem. To znamená, že hospodářské subjekty v Severním Irsku
musí, pokud jde o uvádění tohoto dřeva a dřevařských výrobků na trh, dodržovat
povinnosti, které pro ně vyplývají z nařízení (EU) č. 995/2010 a nařízení (ES)
č. 2173/2005. Konkrétně to znamená, že:
o hospodářské subjekty v Severním Irsku budou muset s ohledem na tyto
výrobky vykonávat náležitou péčí podle nařízení (EU) č. 995/2010,
o ke dřevu a dřevařským výrobkům, které jsou hospodářskými subjekty v
Severním Irsku dováženy ze země, která má zaveden režim licencí
FLEGT, budou muset být přiloženy licence FLEGT vydané uvedenou
zemí v rámci dobrovolné dohody o partnerství s Evropskou unií.



Podle nařízení (EU) č. 995/2010 a nařízení (ES) č. 2173/2005 musí být s ohledem
na Severní Irsko určen příslušný orgán.



Kontrolní organizace usazené v EU mohou v Severním Irsku vykonávat úkoly
podle nařízení (EU) č. 995/2010.



Požadavek týkající se usazení kontrolních organizací je u monitorovacích
organizací usazených v Severním Irsku splněn (viz však níže).

Protokol o Irsku/Severním Irsku však vylučuje možnost, aby Spojené království s
ohledem na Severní Irsko


se podílelo na rozhodovacím procesu Unie a na utváření tohoto procesu19,



s výhradou výjimek se v EU odvolávalo na uznání posouzení provedených orgány
usazenými ve Spojeném království20.

Konkrétně to mimo jiné znamená, že:


Úkoly podle nařízení (EU) č. 995/2010 prováděné monitorovacími organizacemi
se sídlem v Severním Irsku nejsou v EU platné; jsou platné pouze v Severním
Irsku.

Obecné informace naleznete na internetových stránkách Komise týkajících se opatření
proti
nezákonné
těžbě
dřeva
(https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
a
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm) Obsah těchto stránek bude v případě
potřeby dále aktualizován.

19

V případě, že bude nutná výměna informací nebo vzájemná konzultace, bude probíhat v rámci smíšené
poradní pracovní skupiny zřízené článkem 15 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

20

Ustanovení čl. 7 odst. 3 prvního pododstavce Protokolu o Irsku/Severním Irsku.
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Evropská komise Generální ředitelství pro životní prostředí
Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj
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