EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU A ROZVOJ

V Bruseli 23. júla 2020
REV1 – nahrádza oznámenie
z 21. marca 2018

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRAVIDLÁ EÚ V OBLASTI BOJA PROTI
NEZÁKONNEJ ŤAŽBE DREVA A S ŇOU SPOJENÉMU OBCHODU

Spojené kráľovstvo 1. februára 2020 vystúpilo z Európskej únie a stalo sa „treťou
krajinou“1. V dohode o vystúpení2 sa stanovuje prechodné obdobie, ktoré sa skončí
31. decembra 2020. Do uvedeného dátumu sa právo EÚ v celom svojom rozsahu
uplatňuje na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve3.
EÚ a Spojené kráľovstvo budú počas prechodného obdobia rokovať o dohode o novom
partnerstve, ktorou sa ustanoví najmä oblasť voľného obchodu. Nie je však isté, či sa takáto dohoda
uzavrie a nadobudne platnosť na konci prechodného obdobia. V každom prípade by takáto dohoda
vytvorila vzťah, ktorý by bol z hľadiska podmienok prístupu na trh veľmi odlišný od účasti
Spojeného kráľovstva na vnútornom trhu4, v colnej únii EÚ a v oblasti DPH a spotrebných daní.
Preto sa všetky zainteresované strany, a najmä hospodárske subjekty, upozorňujú na právny stav
uplatniteľný po skončení prechodného obdobia (časť A ďalej). V tomto oznámení sa tiež
vysvetľujú určité príslušné ustanovenia dohody o vystúpení týkajúce sa odlúčenia (časť B nižšie),
ako aj pravidlá uplatniteľné v Severnom Írsku po skončení prechodného obdobia (časť C nižšie).
Odporúčania zainteresovaným stranám: Všetkým hospodárskym subjektom, ktoré
dovážajú drevo a výrobky z neho zo Spojeného kráľovstva, sa na účely riešenia
dôsledkov uvedených v tomto oznámení odporúča zabezpečiť, aby dodržiavali zákaz
umiestňovať na trh nezákonne vyťažené drevo a výrobky získané z neho a povinnosť
náležitej starostlivosti podľa článkov 4 a 6 nariadenia (EÚ) č. 995/2010.

1

Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.

2

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho
spoločenstva pre atómovú energiu,(Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7) (ďalej len „dohoda o vystúpení“).

3

S výhradou určitých výnimiek stanovených v článku 127 dohody o vystúpení, ktoré nie sú relevantné
v kontexte tohto oznámenia.
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V dohode o voľnom obchode sa predovšetkým nestanovujú koncepty vnútorného trhu (v oblasti tovaru
a služieb), ako je vzájomné uznávanie, „zásada krajiny pôvodu“ a harmonizácia. Dohodou o voľnom
obchode sa neodstraňujú ani colné formality a kontroly vrátane tých, ktoré sa týkajú pôvodu výrobkov
a ich vstupov, ani zákazy a obmedzenia dovozu a vývozu.

Upozornenie:
Toto oznámenie sa netýka:
-

pravidiel EÚ pre zdravie rastlín,

-

pravidiel EÚ o ohrozených druhoch,

-

colných predpisov EÚ.

Oznámenia týkajúce sa týchto aspektov sa pripravujú alebo už boli uverejnené5.
Ďalej sa upozorňuje na všeobecnejšie oznámenie o zákazoch a obmedzeniach vrátane
dovozných/vývozných licencií.
A. PRÁVNY STAV PO SKONČENÍ PRECHODNÉHO OBDOBIA
Po skončení prechodného obdobia sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych
subjektov umiestňujúcich na trh drevo a výrobky z dreva6, a licenčný systém podľa
nariadenia Rady (ES) č. 2173/2005, ktorým sa vytvára vynútiteľnosť práva, správa
a obchod v lesnom hospodárstve (nariadenie FLEGT)7, ako aj akékoľvek súvisiace
dohody o dobrovoľnom partnerstve FLEGT, ktoré Európska únia uzavrela s treťou
krajinou8, už nebudú vzťahovať na Spojené kráľovstvo9. Bude to mať najmä tieto
dôsledky:
1.

NÁLEŽITÁ

STAROSTLIVOSŤ TÝKAJÚCA
UMIESTŇOVANÝCH NA TRH EÚ

SA

DREVA

A VÝROBKOV

Z DREVA

Hospodárske subjekty nesmú podľa článkov 4 a 6 nariadenia (EÚ) č. 995/2010
umiestňovať na trh EÚ nezákonne vyťažené drevo a výrobky získané z neho a majú
povinnosti náležitej starostlivosti týkajúcej sa dreva a výrobkov z dreva, ktoré chcú
umiestniť na trh. Hospodárske subjekty sú povinné vykonávať náležitú starostlivosť na
základe systému náležitej starostlivosti, ktorý je uvedený v článku 6 nariadenia (EÚ)
č. 995/2010, a tak vylúčiť uvedenie na vnútorný trh dreva a výrobkov získaných z takéhoto
dreva, pri ktorých je nezanedbateľné riziko nezákonnej ťažby. Po skončení prechodného
obdobia sa táto povinnosť bude vzťahovať aj na všetky hospodárske subjekty v krajinách,
na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 995/2010, ktoré dovážajú drevo a výrobky z dreva
5

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

6

Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23.

7

Nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na
dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 1).

8

Okrem Indonézie, zatiaľ jedinej krajiny vydávajúcej licencie FLEGT, EÚ uzavrela dohody
o dobrovoľnom partnerstve FLEGT s Ghanou, Konžskou republikou, Kamerunom, Indonéziou, so
Stredoafrickou republikou, s Libériou a Vietnamom.

9

Pokiaľ ide o uplatniteľnosť nariadenia (EÚ) č. 995/2010 a nariadenia (ES) č. 2173/2005 na Severné
Írsko, pozri časť C tohto oznámenia.
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zo Spojeného kráľovstva (t. j. na subjekty, ktoré umiestňujú drevo pochádzajúce zo
Spojeného kráľovstva na trh EÚ) – bez ohľadu na to, kde bolo drevo pôvodne vyťažené.
2.

MONITOROVACIE ORGANIZÁCIE
Podľa článku 8 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 995/2010 musia mať monitorovacie
organizácie sídlo v Únii. Po skončení prechodného obdobia sa organizácie so sídlom
v Spojenom kráľovstve už nebudú uznávať za monitorovacie organizácie. Nebudú
oprávnené vykonávať úlohy stanovené v nariadení (EÚ) č. 995/2010.

3.

UDEĽOVANIE DOVOZNÝCH LICENCIÍ
V nariadení (ES) č. 2173/2005 sa ustanovuje licenčný systém na dovozy dreva
a výrobkov z neho do EÚ z krajín, ktoré uzavreli dvojstranné dohody
o dobrovoľnom partnerstve FLEGT s Úniou a majú funkčný licenčný systém
FLEGT. Podľa článku 3 nariadenia (EÚ) č. 995/2010 sa drevo s licenciou FLEGT
považuje za zákonne vyťažené v zmysle nariadenia (EÚ) č. 995/2010, a preto už
nepotrebuje kontrolu náležitej starostlivosti vykonávanú hospodárskymi
subjektmi10. Toto sa výlučne vzťahuje na platné licencie FLEGT, ktoré vydali
licenčné orgány tretích krajín v rámci VPA uzavretých medzi Úniou a tretími
krajinami11. Po skončení prechodného obdobia sa tento systém vrátane dohôd
o dobrovoľnom partnerstve FLEGT už nebude vzťahovať na Spojené kráľovstvo.

B. PRÍSLUŠNÉ USTANOVENIA DOHODY O VYSTÚPENÍ TÝKAJÚCE SA ODLÚČENIA
V článku 41 ods. 1 dohody o vystúpení sa stanovuje, že existujúci a jednotlivo
identifikovateľný tovar, ktorý bol zákonne umiestnený na trh v EÚ alebo v Spojenom
kráľovstve pred skončením prechodného obdobia, môže zostať naďalej sprístupnený na
trhu EÚ alebo Spojeného kráľovstva a pohybovať sa medzi týmito dvoma trhmi až
dovtedy, kým sa dostane ku koncovému používateľovi.
Hospodársky subjekt, ktorý využíva uvedené ustanovenie, nesie dôkazné bremeno
preukázania na základe príslušného dokumentu, že tovar bol umiestnený na trh v EÚ
alebo v Spojenom kráľovstve pred skončením prechodného obdobia12.
Na účely uvedeného ustanovenia „umiestnenie na trh“ je prvé dodanie tovaru na
distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu v rámci obchodnej činnosti, či už za
poplatok alebo bezplatne13. „Dodanie tovaru na distribúciu, spotrebu alebo
používanie“ znamená, že „existujúci a jednotlivo identifikovateľný tovar po tom, ako
prešiel štádiom výroby, je predmetom písomnej alebo ústnej dohody medzi dvoma alebo
10

V súčasnosti sa nariadenie FLEGT vzťahuje len na Indonéziu podľa delegovaného nariadenia Komisie
(EÚ) 2016/1387 z 9. júna 2016, ktorým sa menia prílohy I a III k nariadeniu Rady (ES) č. 2173/2005
na základe dohody o dobrovoľnom partnerstve s Indonéziou v prípade licenčného systému FLEGT na
dovoz dreva do Európskej únie (C/2016/3438) (Ú. v. EÚ L 223, 18.8.2016, s. 1).

11

Iné licencie vydané na základe dohôd medzi tretími krajinami nie sú v Európskej únii platné.

12

Článok 42 dohody o vystúpení.

13

Článok 40 písm. a) a b) dohody o vystúpení.
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viacerými právnickými alebo fyzickými osobami na účely prevodu vlastníctva,
akéhokoľvek iného vlastníckeho práva alebo držby predmetného tovaru, alebo je
predmetom ponuky právnickej alebo fyzickej osobe na uzavretie takejto dohody“14.
Príklad: Povinnosť náležitej starostlivosti v nariadení (EÚ) č. 995/2010 sa nevzťahuje na
zásielku dreva alebo výrobkov z neho, ktorá už bola právoplatne umiestnená na trh
v Spojenom kráľovstve pred skončením prechodného obdobia a ďalej sprístupnená na
trhu EÚ po skončení prechodného obdobia.
Tým nie sú dotknuté fytosanitárne kontroly, ktorým môže dovoz podliehať po skončení
prechodného obdobia.
C. PRAVIDLÁ

UPLATNITEĽNÉ V

SEVERNOM ÍRSKU

PO SKONČENÍ PRECHODNÉHO

OBDOBIA

Po skončení prechodného obdobia sa bude uplatňovať protokol o Írsku/Severnom Írsku15.
Protokol o Írsku/Severnom Írsku podlieha pravidelnému udeleniu súhlasu zákonodarného
zhromaždenia Severného Írska, pričom počiatočné obdobie uplatňovania trvá štyri roky
po skončení prechodného obdobia16.
V protokole o Írsku/Severnom Írsku sa stanovuje, že určité ustanovenia práva EÚ sa
uplatnia aj na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom kráľovstve,
pokiaľ ide o Severné Írsko. V protokole o Írsku/Severnom Írsku sa EÚ a Spojené
kráľovstvo ďalej dohodli, že v rozsahu, v akom sa pravidlá EÚ uplatňujú na Spojené
kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné
Írsko, sa so Severným Írskom zaobchádza ako s členským štátom17.
V protokole o Írsku/Severnom Írsku sa stanovuje, že nariadenie (EÚ) č. 995/2010
a nariadenie (ES) č. 2173/2005 sa uplatňujú na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné
Írsko, a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko18.
Znamená to, že odkazy na EÚ v častiach A a B tohto oznámenia sa musia chápať tak, že
zahŕňajú aj Severné Írsko, zatiaľ čo odkazy na Spojené kráľovstvo sa musia chápať tak,
že odkazujú len na Veľkú Britániu.
Konkrétnejšie to okrem iného znamená toto:


Na účely nariadenia (EÚ) č. 995/2010 a nariadenia (ES) č. 2173/2005 nie je
pohyb dreva a výrobkov z neho zo Severného Írska do EÚ a naopak dovozom, ale
pohybom v rámci EÚ.

14

Článok 40 písm. c) dohody o vystúpení.

15

Článok 185 dohody o vystúpení.

16

Článok 18 protokolu o Írsku/Severnom Írsku.

17

Článok 7 ods. 1 dohody o vystúpení v spojení s článkom 13 ods. 1 protokolu o Írsku/Severnom Írsku.

18

Článok 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku a oddiel 26 prílohy 2 k uvedenému protokolu.
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Na účely nariadenia (EÚ) č. 995/2010 a nariadenia (ES) č. 2173/2005 je pohyb dreva
a výrobkov z neho z Veľkej Británie alebo z tretej krajiny do Severného Írska dovozom.
To znamená, že hospodárske subjekty v Severnom Írsku musia plniť svoje povinnosti
podľa nariadenia (EÚ) č. 995/2010 a nariadenia (ES) č. 2173/2005, pokiaľ ide
o umiestnenie takéhoto dreva a výrobkov z neho na trh. Konkrétnejšie to znamená, že
o hospodárske subjekty v Severnom Írsku musia vykonávať náležitú
starostlivosť podľa nariadenia (EÚ) č. 995/2010, pokiaľ ide o takéto výrobky,
o dovoz dreva a výrobkov z neho z krajiny, ktorá udelila licenciu FLEGT,
musia v prípade hospodárskych subjektov v Severnom Írsku sprevádzať
licencie FLEGT vydané uvedenou krajinou podľa dohody o dobrovoľnom
partnerstve s Európskou úniou.



Pokiaľ ide o Severné Írsko, podľa nariadenia (EÚ) č. 995/2010 a nariadenia (ES)
č. 2173/2005 sa musí určiť príslušný orgán.



Monitorovacie organizácie so sídlom v EÚ môžu v Severnom Írsku vykonávať
úlohy podľa nariadenia (EÚ) č. 995/2010.



Požiadavka na usadenie sa pre monitorovacie organizácie je splnená v prípade
monitorovacích organizácií so sídlom v Severnom Írsku (pozri však ďalej).

V protokole o Írsku/Severnom Írsku sa však vylučuje možnosť, aby sa Spojené
kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko,


zúčastňovalo na rozhodovaní a formovaní rozhodnutí Únie19,



dovolávalo v EÚ uznávania hodnotení vykonaných orgánmi so sídlom
v Spojenom kráľovstve, a to až na výnimky20.

Konkrétnejšie to okrem iného znamená toto:


V EÚ nie sú platné úlohy podľa nariadenia (EÚ) č. 995/2010 vykonávané monitorovacími
organizáciami so sídlom v Severnom Írsku; sú platné iba v Severnom Írsku.

Všeobecné informácie o boji proti nezákonnej ťažbe dreva možno nájsť na webových
stránkach Komisie
(https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
a http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm). Tieto stránky budú v prípade
potreby doplnené o ďalšie aktuálne informácie.
Európska Komisia Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie
Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj

19

V prípade, že je potrebná výmena informácií alebo vzájomné konzultácie, uskutočnia sa v rámci spoločnej
konzultačnej pracovnej skupiny zriadenej na základe článku 15 protokolu o Írsku/Severnom Írsku.

20

Článok 7 ods. 3 prvý pododsek protokolu o Írsku/Severnom Írsku.
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