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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V dôsledku rastúceho celosvetového dopytu sa rýchlo zvyšuje medzinárodné obchodovanie s 
drevom a výrobkami z dreva. V dôsledku toho v mnohých krajinách produkujúcich drevo 
predstavuje obchod s drevom založený na nezákonnej ťažbe významný podiel na celkovom 
obchode s drevom. Takáto činnosť má výrazne škodlivý vplyv na životné prostredie, 
spoločnosť a hospodárstvo, najmä v rozvojových krajinách. EÚ musí bojovať proti 
nezákonnej ťažbe a podporovať zákonnú ťažbu.

Akčný plán EÚ zameraný na vymáhateľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve 
(FLEGT) navrhol balík opatrení na podporu medzinárodného úsilia pri riešení tejto otázky.
EÚ dohodla s krajinami produkujúcimi drevo dohody o dobrovoľnom partnerstve (VPA), z 
ktorých pre zmluvné strany vyplýva právne záväzná povinnosť zaviesť režim udeľovania 
povolení a regulovať obchod s drevom a výrobkami z dreva. Európska únia pokračuje 
v iniciatívach, podporuje medzinárodné iniciatívy a zapája sa do dvojstranných 
a mnohostranných rozhovorov s tretími krajinami v rámci fóra OSN o lesoch 
a Medzinárodnej organizácie pre tropické drevo, ako aj do dvojstranných rozhovorov 
s krajinami, ktoré sú významnými spotrebiteľmi dreva, napríklad s USA, Čínou, Ruskom 
a Japonskom. EÚ musí na týchto medzinárodných fórach zdôrazňovať povinnosti 
hospodárskych subjektov a nutnosť využiť všetky dostupné prostriedky vrátane najnovších 
technológií na odhalenie, zistenie pôvodu a evidenciu nelegálnej ťažby a na boj proti nej, ako 
aj na podporu zákonnej ťažby.

Týmto nariadením napokon EÚ pokročila dopredu tým, že zdôrazňuje zodpovednosť 
hospodárskych subjektov zapojených do uvádzania dreva na trh EÚ. Tento návrh Európskej 
komisie je nevyhnutný, aby umožnil bojovať proti odlesňovaniu a nezákonnej ťažbe dreva 
vymedzením pevných zákonných noriem pre oblasť dreva a výrobkov získaných z dreva, aby 
pomohol chrániť lesy a biodiverzitu, zmierniť zmenu klímy a rešpektovať práva ľudí 
závislých od lesa.

Aby však bol návrh plne účinný, je potrebné posilniť ho a zlepšiť. Ak má mať nariadenie 
skutočne odradzujúci účinok, musí zdôrazniť pojem trestného činu, aby sa žiadny 
hospodársky subjekt, ktorý dováža na územie EÚ drevo z nezákonnej ťažby, alebo ho má 
v držbe, necítil imúnny voči hrozbe vážneho trestu. V tomto zmysle by text nemal obsahovať 
právne medzery, ktoré by hospodárske subjekty mohli využiť na obídenie nariadenia. Okrem 
toho je potrebné jasnejšie a účinnejšie definovať povinnú starostlivosť uvedenú v texte, najmä 
postupy riadenia rizík. Nariadenie musí v záujme zabezpečenia účinnosti lepšie pripraviť 
praktickú stránku plnenia nariadenia zo strany hospodárskych subjektov. Okrem toho by 
zodpovedné orgány v členských štátoch mali mať dostatočné colné právomoci, aby mohli 
kontrolovať medzinárodný obchod s výrobkami z dreva vrátane prístupu na nákladné lode, 
vyšetrovať trestné činy a podozrenia z porušenia zákona, upozorňovať prokuratúru na prípady 
porušenia a evidovať nezákonné postupy.  

Napokon by Európska únia mala vziať do úvahy opatrenia, ktoré prijala vláda USA, 
predovšetkým Laceyho zákon, podľa ktorého je zákonom zakázané obchodovanie 
s nezákonne získanými rastlinami a výrobkami z nich vrátane dreva a výrobkov z dreva. Na 
doplnenie povinností uložených partnerským krajinám a dovozcom by Komisia mala 
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preskúmať aj možnosť uložiť osobitné povinnosti maloobchodníkom.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Rada a Európsky parlament uznávajúc 
potrebu Spoločenstva prispievať ku 
globálnemu úsiliu riešiť problém 
nezákonnej ťažby uvítali toto oznámenie.

(5) Rada a Európsky parlament uznávajúc 
potrebu Spoločenstva prispievať ku 
globálnemu úsiliu riešiť problém 
nezákonnej ťažby a podporovať 
udržateľnú zákonnú ťažbu v rámci 
udržateľného rozvoja, udržateľnej správy 
lesov a znižovania chudoby, ako aj 
sociálnej rovnosti a štátnej suverenity,
uvítali toto oznámenie.

Odôvodnenie

Je povinnosťou Európskej únie poskytovať ochranu a pomoc zodpovedným producentom, 
ktorí dodržiavajú kritériá zákonnosti a trvalej udržateľnosti. Je to doplnok k opatreniam na 
zastavenie obchodovania s nezákonnými producentmi po celom svete.

Tento dodatok sa vzťahuje na pôvodné znenie záverov poľnohospodárskej rady z októbra 
2003.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) Spoločenstvo by malo 
v dvojstranných rokovaniach s krajinami 
s veľkou spotrebou dreva, ako sú USA, 
Čína, Rusko a Japonsko, presadzovať 
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diskusiu o probléme, smerovať 
k primeraným harmonizovaným záväzkom 
hospodárskych subjektov na ich trhu 
s drevom a vytvoriť nezávislý celosvetový 
varovný systém s evidenciou nezákonnej 
ťažby, ktorý by tvoril napríklad Interpol 
a vhodný orgán OSN, a ktorý by využíval 
najnovšie satelitné detekčné technológie.

Odôvodnenie

Krajiny, ktoré sú veľkými dovozcami a producentmi dreva, sú zodpovedné za spoluprácu 
a využitie všetkých politických, zákonných a technologických možností na boj proti 
nezákonnej ťažbe. V opačnom prípade, na báze dobrovoľnosti a bez medzinárodnej 
koordinácie, je len málo krajín ochotných obmedziť svoje možnosti vývozu a dovozu dreva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6b) Hospodárske subjekty z krajín, v 
ktorých sa nachádzajú lesy 
medzinárodného ekologického významu, 
by mali mať osobitnú zodpovednosť za 
udržateľné využívanie dreva.

Odôvodnenie

Povinnosti upravujúce riadne vykonávanie činností by sa mali uložiť, v prvom rade, 
hospodárskym subjektom z krajín, v ktorých sa nachádzajú veľké oblasti lesov tvoriace 
„zelené pľúca“ sveta, ktoré veľkou mierou prispievajú k boju proti globálnemu otepľovaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Vzhľadom na komplexnosť 
nezákonnej ťažby v súvislosti so 
základnými faktormi a vplyvmi by sa 
stimuly zamerané na nezákonné správanie 

(10) Vzhľadom na komplexnosť 
nezákonnej ťažby v súvislosti so 
základnými faktormi a vplyvmi by sa 
stimuly zamerané na nezákonné správanie 
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mali obmedziť tak, aby boli zacielené na 
správanie hospodárskych subjektov. 

mali obmedziť tak, aby boli zacielené na 
správanie hospodárskych subjektov. 
Sprísnenie požiadaviek a povinností 
a zlepšenie právnych prostriedkov na 
trestné stíhanie za vlastníctvo a predaj 
nezákonne vyťaženého dreva a výrobkov 
z dreva, ktoré umiestňujú hospodárske 
subjekty na trh EÚ, patrí medzi 
najúčinnejšie riešenia, ktoré 
hospodárskym subjektom zabraňujú 
obchodovať s nelegálnymi dodávateľmi.

Odôvodnenie

Nariadenie musí byť jasnejšie a špecifickejšie vo svojich opatreniach stanovených na 
dosiahnutie cieľa obmedziť nezákonné umiestňovanie dreva na trh a obchodovanie s ním. Len 
kombináciou stimulov a odradzujúcich prostriedkov možno skutočne zabrániť hospodárskemu 
subjektu, aby si vybral nezákonného dodávateľa z tretej krajiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Prioritou Spoločenstva aj naďalej 
ostáva celkový cieľ dosiahnuť 
udržateľnosť prostredníctvom 
presadzovania kritérií udržateľnosti. 
Vzhľadom na tento cieľ a v záujme 
obmedzovania záťaže pre hospodárske 
subjekty uvádzajúce drevo a výrobky 
z dreva na trh, ktoré podliehajú povinným 
kritériám udržateľnosti ustanoveným 
v smernici Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. XX/XX o podpore 
využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov, by sa toto nariadenie nemalo 
vzťahovať na takéto výrobky.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nariadenie by nemalo obsahovať právne medzery, ktoré možno využiť na uvádzanie 
nezákonne ťaženého dreva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 4  odsek 1  písmeno -a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-a) prostredníctvom systému 
sledovateľnosti a overovania treťou 
stranou zabezpečujú, aby sa na trh 
dostávalo len zákonne získané drevo 
a výrobky z dreva;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 4  odsek 1  písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) zahŕňajú postup riadenia rizika a (b) zahŕňajú účinný a jasný postup 
riadenia rizika, ktorý sústreďuje kontroly 
a finančné prostriedky hospodárskych 
subjektov na vysokorizikové prípady, a 
ktorý pozostáva:
(i) zo systematického identifikovania rizík;
(ii) z implementácie všetkých opatrení 
potrebných na obmedzenie expozície voči 
rizikám;
(iii) z ustanovenia postupov a záznamov, 
ktoré sa majú pravidelne vykonávať s 
cieľom overiť, či opatrenia stanovené v 
písmenách i) a ii) fungujú efektívne, a v 
prípade potreby ich preskúmať;

Odôvodnenie

Toto nariadenie musí objasniť, čo sa očakáva od hospodárskych subjektov v postupoch 
riadenia rizika, a brať do úvahy náklady, najmä v prípade spoločností obchodujúcich 
v zahraničí, na kontrolu korektných postupov ich dodávateľov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 4  odsek 2  pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia prijíma opatrenia na 
vykonávanie tohto článku. Komisia 
ustanovuje najmä kritériá posudzovania 
toho, či existuje riziko spojené 
s uvádzaním nezákonne získaného dreva 
a výrobkov z dreva na trh.

2. Komisia prijíma opatrenia na 
vykonávanie tohto článku s cieľom 
zabezpečiť jednotný výklad pravidiel 
a účinné dodržiavanie zo strany 
hospodárskych subjektov. Komisia 
ustanovuje najmä kritériá posudzovania 
toho, či existuje riziko spojené 
s uvádzaním nezákonne získaného dreva 
a výrobkov z dreva na trh.

Odôvodnenie

Povinnú starostlivosť, ktorú musia hospodárske subjekty dodržiavať, možno účinne realizovať 
iba vtedy, keď hospodárske subjekty, najmä tie, ktoré obchodujú so vzdialenými dodávateľmi 
v zahraničí, jasne pochopia svoje povinnosti a skutočne ich budú môcť prakticky a načas 
plniť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 7  odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Členské štáty prijmú primerané 
opatrenia na to, aby zaručili uloženie 
sankcií za porušenia tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 7  odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Zodpovedné orgány majú k dispozícii 
spoľahlivý systém sledovania na zistenie 
pôvodu medzinárodne obchodovaných 
výrobkov z dreva a verejný monitorovací 
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systém na posúdenie správania sa 
hospodárskych subjektov pri plnení ich 
povinností a na pomoc hospodárskym 
subjektom, aby zistili vysokorizikových 
dodávateľov dreva a výrobkov 
pochádzajúcich z dreva.

Odôvodnenie

Nariadenie neobsahuje kritériá, ktoré účinne umožnia povereným vnútroštátnym orgánom 
riešiť požiadavky kontroly každého hospodárskeho subjektu. Musia sa posilniť ich prostriedky 
kontroly a monitorovania obchodovania s drevom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 10  odsek 1  pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát určuje jeden alebo 
viacero príslušných orgánov zodpovedných 
za uplatňovanie tohto nariadenia.

1. Každý členský štát určuje jeden alebo 
viacero príslušných orgánov zodpovedných 
za uplatňovanie tohto nariadenia. Týmto 
orgánom sa musí poskytnúť dostatočná 
právomoc na presadzovanie tohto 
nariadenia formou monitorovania jeho 
uplatňovania, preskúmania podozrení z 
porušenia v spolupráci s colnými úradmi 
a včasného oznámenia porušení zákona 
orgánom činným v trestnom konaní.

Odôvodnenie

Ak majú vnútroštátne orgány plniť všetky aspekty tohto nariadenia, musia mať právomoci na 
dohľad nad celým postupom, aby mohli zabrániť vstupu dreva z nezákonnej ťažby na trh EÚ. 
Patrí sem aj spolupráca s vnútroštátnymi colnými, policajnými a súdnymi orgánmi.
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