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Tisková zpráva
Lucemburk 22. října 2015
Nezákonná těžba dřeva: „Evropa by si měla udělat pořádek doma,“ tvrdí auditoři EU
Boj proti nezákonné těžbě dřeva má klíčový význam pro omezování změny klimatu, neboť má
za cíl snižovat emise uhlíku do atmosféry. Ochrana stromů jako způsob pomoci životnímu
prostředí se dá těžko něčím předčit. Inovativní akční plán, který byl Komisí zaveden v roce
2003, tedy představoval vítanou iniciativu. O dvanáct let později jsou však celkové výsledky
skrovné, jak vyplývá z nejnovější zprávy Evropského účetního dvora.
„Čtyři státy (Řecko, Maďarsko, Rumunsko a Španělsko) zatím v plném rozsahu nezavedly nařízení
EU o těžbě dřeva, jehož cílem bylo zabránit vstupu nezákonně vytěženého dřeva na trh EU. Jelikož
řetězec kontroly je silný pouze tak, jak silný je jeho nejslabší článek na jednotném trhu, nelegálně
vytěžené dřevo může stále být do EU přes tyto čtyři státy dováženo. Evropa na druhé straně
podpořila licenční režimy, které mají zajistit, aby na celosvětové úrovni země produkující dřevo
vyvážely pouze zákonně vytěžené dřevo. EU by si však nejprve měla udělat pořádek doma a jít
příkladem v boji proti nezákonné těžbě dřeva i obchodu s nezákonně vytěženým dřevem“, uvedl
Karel Pinxten, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu.
Auditoři EU přezkoumávali účinnost hlavních aspektů akčního plánu Evropské unie pro
prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT). Na základě tohoto akčního plánu
bylo v období 2003–2013 přiděleno 300 milionů EUR celkem 35 zemím. Dva státy, Indonésie a
Ghana, významně postoupily směrem k plnému licencování jejich dřeva. Všeobecně byl však
pokrok velmi pomalý a mnoho zemí mělo problémy s překonáváním překážek na cestě k dobré
správě této oblasti. Za dvanáct let poté, co Komise zavedla akční plán, ani jedna partnerská země
nezískala plně schválenou licenci FLEGT.
Důležitými faktory, které mohou za nedostatečný pokrok, byly jednak nedostatek vhodného
plánování na straně Komise a také nedostatek jasných priorit financování směrem ve vztahu
k zemím produkujícím dřevo.
Auditoři doporučují, aby Komise:
•

stanovila jasné cíle a způsoby, jakými těchto cílů dosáhnout.

•

alokovala své zdroje na ty země produkující dřevo, kde budou mít zdroje největší dopad.

•

zajistila, aby ve všech členských státech bylo plně zavedeno nařízení o těžbě dřeva.

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy přijaté Evropským účetním dvorem.
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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•

zavedla spolehlivé postupy pro hodnocení a podávání zpráv, aby tuto iniciativu bylo
možné sledovat.

•

využívala uznávané soukromé certifikační subjekty.

Poznámka pro redaktory
Kromě velmi škodlivých dopadů na životní prostředí způsobují nezákonná těžba dřeva a související obchod
s tímto dřevem ztrátu biodiverzity, mají negativní dopad na živobytí osob, které na lesích závisejí, a dále
podporují korupci a oslabují právní stát. Připravují rovněž vlády o velice potřebné příjmy.
Z hlediska dopadů na životní prostředí je omezení nezákonné těžby dřeva v porovnání s jinými klimatickými
politikami jako například podporou obnovitelné energie velmi efektivní metodou na snižování emisí uhlíku.
Návrh Komise na akční plán EU pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví, který byl vypracován
v roce 2003 s cílem řešit problém nezákonné těžby dřeva a souvisejícího obchodu, tedy představoval vítanou a
velmi ambiciózní iniciativu. Základním kamenem akčního plánu je bilaterální dohoda mezi EU a zemí produkující
dřevo, tzv. dobrovolná dohoda o partnerství FLEGT, která vyvážející zemi zavazuje obchodovat pouze
s dřevařskými výrobky ze dřeva, které bylo vytěženo legálně.
Komise však v období akčního plánu nevypracovala vhodný pracovní plán s jasnými cíli, milníky a vyhrazeným
rozpočtem. Přidělení pomoci zemím produkujícím dřevo neproběhlo podle jasných kritérií a dopad pomoci byl
kvůli velkému počtu zemí, které si při získávání podpory konkurovaly, roztříštěn. Stupeň v pokroku se
v příslušných zemích výrazným způsobem lišil, ale mnoho zemí podniklo na cestě k plnému licencování jen malé
kroky. Indonésie zavedla svůj vlastní licenční systém a doufá, že bude v blízké budoucnosti způsobilá k plné
licenci FLEGT. Významný pokrok k plné licenci byl zaznamenán rovněž v Ghaně. Žádná země však dosud
podmínky k plné licenci FLEGT nesplnila.
Nařízení EU o těžbě dřeva, jehož cílem bylo zamezení dovozu nezákonně vytěženého dřeva na trh EU nebo jeho
vstupu na tento trh, bylo přijato až v roce 2010 a vstoupilo v platnost v roce 2013. Zavádění tohoto nařízení
v členských státech bylo pomalé a v době auditu ho šest států neplnilo. Nejnověji byly jako země splňující
požadavky nařízení posouzeny Lotyšsko a Polsko, což znamená, že nezbytná opatření nezavedly ještě čtyři
členské státy. Částečná realizace takovéhoto důležitého opatření vysílá špatný signál k zemím vyvážejícím dřevo,
které zintenzivnily své úsilí těžit pouze zákonné dřevo. EU proto riskuje, že bude obviněna z toho, že měří dvojím
metrem.
Komise by měla doporučení uvedená v této zprávě auditorů EU vzít v potaz a měla by též zohlednit současné
hodnocení iniciativy FLEGT, aby posoudila, jak stávající koncepci upravit tak, aby vedla ke hmatatelnějším
výsledkům.

Zvláštní zpráva č. 13/2015: Podpora EU zemím produkujícím dřevo v rámci akčního plánu FLEGT je v současné
době k dispozici v angličtině (ostatní jazyky budou brzy následovat).
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