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PR_COD_2am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
*** Postup súhlasu

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch 
sa časti prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament 
zmeniť a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, označujú 
tučným písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí 
textu sa označujú takto: [...]. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa 
navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej 
verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na trh
(05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na pozíciu Rady pri prvom čítaní (05885/4/2010 – C7-0053/2010),

– so zreteľom na návrh Komisie predložený Európskemu parlamentu a Rade 
(KOM(2008)0644),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0373/2008),

– so zreteľom na svoju pozíciu pri prvom čítaní1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky 
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne 
rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

– so zreteľom na článok 294 ods. 7 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

– so zreteľom na článok 66 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie návrhu do druhého čítania, ktoré dal Výbor pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0000/2010),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní ;

2. poveruje svojho pre predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Pozícia Rady
Odôvodnenie 1a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Lesné hospodárstvo je pre mnohých 

                                               
1 Prijaté texty, 22.4.2009, P6_TA(2009)0225.
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ľudí často jedným zo základných zdrojov 
príjmu v krajinách bohatých na lesy. Je 
preto dôležité podporovať v týchto 
krajinách trvalejšie udržateľný rozvoj 
lesného hospodárstva.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 5 (ďalej len „PDN“) EP z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Pozícia Rady
Odôvodnenie 3

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Nelegálna ťažba dreva je 
všadeprítomným problémom a vzbudzuje 
veľké obavy v medzinárodnom meradle. 
Predstavuje značnú hrozbu pre lesy, 
pretože prispieva k procesu odlesňovania, 
ktorý je zodpovedný približne za 20 % 
emisií CO2, ohrozuje biodiverzitu a trvalo 
udržateľné obhospodarovanie a rozvoj 
lesov vrátane podnikateľskej 
životaschopnosti hospodárskych subjektov 
konajúcich v súlade s uplatniteľnými 
právnymi predpismi. Okrem toho má aj 
sociálne, politické a hospodárske dôsledky.

(3) Nelegálna ťažba dreva je 
všadeprítomným problémom a vzbudzuje 
veľké obavy v medzinárodnom meradle. 
Predstavuje značnú hrozbu pre lesy, 
pretože prispieva k procesu odlesňovania a 
degradácie lesa, ktorý je zodpovedný 
približne za 20 % emisií CO2, ohrozuje 
biodiverzitu a trvalo udržateľné lesné 
hospodárstvo a rozvoj lesov vrátane 
podnikateľskej životaschopnosti 
hospodárskych subjektov konajúcich 
v súlade s uplatniteľnými právnymi 
predpismi. Prispieva aj k dezertifikácii a 
tvorbe stepí, pričom zvyšuje eróziu pôdy a 
vyvoláva extrémne výkyvy počasia a 
záplavy. Okrem toho má aj sociálne, 
politické a hospodárske dôsledky, pričom 
často oslabuje pokrok v oblasti cieľov 
dobrej správy, ohrozuje miestne komunity 
závislé od lesa a práva pôvodných 
obyvateľov.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 7 z prvého čítania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Pozícia Rady
Odôvodnenie 3a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) V Zmluve o fungovaní Európskej 
únie (ZFEÚ) sa vyžaduje, aby sa 
požiadavky na ochranu životného 
prostredia začlenili do vymedzenia a 
implementácie politík a činností Únie, a to 
aj v súvislosti s obchodom, a najmä so 
zameraním na podporu trvalo 
udržateľného rozvoja.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Pozícia Rady
Odôvodnenie 3b (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3b) Cieľom tohto nariadenia je zabrániť 
obchodovaniu s nelegálne získaným 
drevom a výrobkami z takéhoto dreva v 
Únii a prispieť tak k zastaveniu 
odlesňovania a degradácie lesov, ako aj 
straty biodiverzity a zároveň podporiť 
trvalo udržateľný rozvoj a rešpektovanie 
pôvodných a miestnych komunít. 

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 8 z prvého čítania.



PE439.878v01-00 8/50 PR\808813SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Pozícia Rady
Odôvodnenie 4

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu a Rade z 21. mája 2003 s 
názvom „Vynútiteľnosť práva, správa 
a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT): 
návrh na akčný plán EÚ“ sa navrhol balík 
opatrení zameraných na podporu 
medzinárodného úsilia vyriešiť problém 
nelegálnej ťažby dreva a súvisiaceho 
obchodu.

(4) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu a Rade z 21. mája 2003 s 
názvom „Vynútiteľnosť práva, správa 
a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT): 
návrh na akčný plán EÚ“ sa navrhol balík 
opatrení zameraných na podporu 
medzinárodného úsilia vyriešiť problém 
nelegálnej ťažby dreva a súvisiaceho 
obchodu a prispieť k širšiemu cieľu trvalo 
udržateľného lesného hospodárstva. 

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 10 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Pozícia Rady
Odôvodnenie 10

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Vzhľadom na komplexnosť nelegálnej 
ťažby dreva, pokiaľ ide o jej základné 
faktory a vplyvy, by sa stimuly 
nelegálneho správania mali obmedziť 
zameraním sa na správanie hospodárskych 
subjektov.

(10) Vzhľadom na komplexnosť nelegálnej 
ťažby dreva, pokiaľ ide o jej základné 
faktory a vplyvy, by sa stimuly 
nelegálneho správania mali obmedziť 
zameraním sa na správanie hospodárskych 
subjektov. Sprísnenie požiadaviek 
a povinností a zdokonalenie právnych 
prostriedkov na trestné stíhanie 
hospodárskych subjektov za 
sprístupňovanie nelegálne vyťaženého 
dreva a výrobkov z takéhoto dreva na 
vnútornom trhu patrí medzi najúčinnejšie 
riešenia, ktoré hospodárskym subjektom 
zabraňujú obchodovať s dodávateľmi 
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nelegálne vyťaženého dreva.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 17 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Pozícia Rady
Odôvodnenie 11

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Pri absencii medzinárodne schválenej 
definície by sa pri vymedzovaní toho, čo 
predstavuje nelegálnu ťažbu dreva, malo 
vychádzať z právnych predpisov krajiny, 
kde sa drevo vyťažilo.

(11) Pri absencii medzinárodne schválenej 
definície by sa pri vymedzovaní toho, čo 
predstavuje nelegálnu ťažbu dreva, malo 
vychádzať v prvom rade z právnych 
predpisov krajiny, kde sa drevo vyťažilo.
Definícia „legálne vyťažené drevo“ by 
mala zaručovať trvalo udržateľné lesné 
hospodárstvo, zachovanie biodiverzity, 
ochranu miestnych komunít závislých od 
lesa a pôvodných obyvateľov a práv týchto 
komunít a obyvateľov.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 16 a 18 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Pozícia Rady
Odôvodnenie 12

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Mnohé výrobky z dreva prechádzajú 
viacerými procesmi predtým a potom, ako 
sa prvýkrát uvedú na trh. Aby sa zabránilo 
akémukoľvek zbytočnému 
administratívnemu zaťaženiu, 
požiadavkám ustanoveným v tomto 

(12) Mnohé výrobky z dreva prechádzajú 
viacerými procesmi predtým a potom, ako 
sa prvýkrát uvedú na trh. Aby sa zabránilo 
akémukoľvek zbytočnému 
administratívnemu zaťaženiu, všetkým
požiadavkám náležitej starostlivosti 
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nariadení by nemali podliehať všetky 
hospodárske subjekty zapojené do 
distribučného reťazca, ale len tie 
hospodárske subjekty, ktoré drevo 
a výrobky z dreva uvádzajú na vnútorný trh 
prvýkrát.

ustanoveným v tomto nariadení by nemali 
podliehať všetky hospodárske subjekty 
zapojené do distribučného reťazca, ale len 
tie hospodárske subjekty, ktoré drevo 
a výrobky z dreva uvádzajú na vnútorný trh 
prvýkrát. Všetky hospodárske subjekty v 
dodávateľskom reťazci by však mali byť 
povinné dodržiavať hlavný zákaz –
sprístupňovať nelegálne vyťažené drevo 
alebo výrobky z takéhoto dreva na trhu a 
mali by tomu venovať náležitú pozornosť.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 19 a 15 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Pozícia Rady
Odôvodnenie 13

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Vzhľadom na to, že požiadavka 
poskytovať informácie o pôvode dreva vo 
výrobkoch z recyklovaného dreva by 
hospodárske subjekty neúmerne zaťažila, 
a preto by sa takéto výrobky mali vyňať 
z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Pozícia Rady
Odôvodnenie 14

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Ak hospodárske subjekty uvádzajú na 
vnútorný trh drevo a výrobky z dreva 
prvýkrát, mali by vynaložiť náležitú 
starostlivosť prostredníctvom systému 

(14) Ak hospodárske subjekty uvádzajú na 
vnútorný trh drevo a výrobky z dreva 
prvýkrát, mali by vynaložiť náležitú 
starostlivosť prostredníctvom systému 
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opatrení a postupov (systém náležitej 
starostlivosti), aby minimalizovali riziko, 
že na vnútorný trh uvedú nelegálne 
vyťažené drevo a výrobky vyrobené 
z takéhoto dreva. 

opatrení a postupov (systém náležitej 
starostlivosti), aby zabránili tomu, že na 
vnútorný trh uvedú nelegálne vyťažené 
drevo a výrobky vyrobené z takéhoto 
dreva. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Pozícia Rady
Odôvodnenie 15

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Systém náležitej starostlivosti 
obsahuje tri prvky, ktoré sú vlastné pre 
riadenie rizík: prístup k informáciám, 
hodnotenie rizika a zmierňovanie 
identifikovaného rizika. Systém náležitej 
starostlivosti by mal zabezpečovať prístup 
k informáciám o zdrojoch a dodávateľoch 
dreva a výrobkov z dreva, ktoré sa na 
vnútorný trh uvádzajú prvýkrát, vrátane 
relevantných informácií, napr. informácií 
o súlade s uplatniteľnými právnymi 
predpismi. Hospodárske subjekty by na 
základe týchto informácií mali vykonať 
hodnotenie rizika. Ak identifikujú nejaké 
riziko, mali by ho zmierniť spôsobom 
primeraným tomuto riziku, a to s cieľom 
zabrániť uvedeniu nelegálne vyťaženého 
dreva a výrobkov vyrobených z takéhoto 
dreva na trh.

(15) Systém náležitej starostlivosti 
obsahuje tri prvky, ktoré sú vlastné pre 
riadenie rizík: prístup k informáciám, 
hodnotenie rizika a zmierňovanie 
identifikovaného rizika. Systém náležitej 
starostlivosti by mal zabezpečovať prístup 
k informáciám o zdrojoch a dodávateľoch 
dreva a výrobkov z dreva, ktoré sa na 
vnútorný trh uvádzajú prvýkrát, vrátane 
relevantných informácií, napr. informácií 
o súlade s uplatniteľnými právnymi 
predpismi, o krajine ťažby, prípadne jej 
oblasti, o oprávnení na ťažbu, druhoch, 
množstve a hodnote. Hospodárske subjekty 
by na základe týchto informácií mali 
vykonať hodnotenie rizika. Ak identifikujú 
nejaké riziko, mali by ho zmierniť 
spôsobom primeraným tomuto riziku, a to 
s cieľom zabrániť uvedeniu nelegálne 
vyťaženého dreva a výrobkov vyrobených 
z takéhoto dreva na trh.

Or. en

Odôvodnenie

Doplnenie nového textu odôvodnenia zo spoločnej pozície Rady na zosúladenie s PDN k 
článkom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Pozícia Rady
Odôvodnenie 17

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) S cieľom uznať osvedčené postupy 
v odvetví lesného hospodárstva sa pri 
postupe hodnotenia rizika môže využívať 
certifikácia alebo iné systémy overenia 
treťou stranou, ktoré sa vzťahujú na súlad 
s uplatniteľnými právnymi predpismi.

(17) S cieľom uznať osvedčené postupy 
v odvetví lesného hospodárstva sa pri 
postupe hodnotenia rizika môže využívať 
certifikácia alebo iné systémy overenia 
treťou stranou, ktoré sa vzťahujú na súlad 
s uplatniteľnými právnymi predpismi, ak 
spĺňajú podmienky stanovené v tomto 
nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Pozícia Rady
Odôvodnenie 18

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Drevospracujúci priemysel má veľký 
význam pre hospodárstvo Únie. 
Významnými aktérmi tohto odvetvia sú 
organizácie hospodárskych subjektov, 
pretože zastupujú jeho záujmy v širokom 
meradle a spolupracujú s rôznymi 
zainteresovanými stranami. Tieto 
organizácie majú aj odborné znalosti 
a kapacitu analyzovať príslušné právne 
predpisy a uľahčovať dodržiavanie 
súladu zo strany svojich členov, ale 
nemali by túto schopnosť využívať na 
dominovanie na trhu. Na uľahčenie 
vykonávania tohto nariadenia a prispeniu
k rozvoju osvedčených postupov je vhodné 
uznať organizácie, ktoré vyvinuli systémy 
náležitej starostlivosti spĺňajúci požiadavky 
tohto nariadenia. Zoznam takýchto 
uznaných organizácií by sa mal uverejniť, 
aby sa tak hospodárskym subjektom 
umožnilo využívať takéto uznané 

(18) Na uľahčenie vykonávania tohto 
nariadenia a prispenie k rozvoju 
osvedčených postupov je vhodné uznať 
organizácie, ktoré vyvinuli systémy 
náležitej starostlivosti spĺňajúci požiadavky 
tohto nariadenia. Zoznam takýchto 
uznaných organizácií by sa mal uverejniť, 
aby sa tak hospodárskym subjektom 
umožnilo využívať takéto uznané 
monitorovacie organizácie.
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monitorovacie organizácie.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 23 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Pozícia Rady
Odôvodnenie 19

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Príslušné orgány by mali sledovať, či 
hospodárske subjekty účinne plnia 
povinnosti ustanovené v tomto nariadení. 
Na tento účel by príslušné orgány mali 
podľa potreby vykonávať úradné kontroly, 
ktoré môžu zahŕňať aj kontroly 
v priestoroch hospodárskeho subjektu, 
a mali by byť schopné vyžadovať od 
hospodárskych subjektov, aby v prípade 
potreby prijali nápravné opatrenia.

(19) Príslušné orgány by mali sledovať, či 
hospodárske subjekty účinne plnia 
povinnosti ustanovené v tomto nariadení. 
Na tento účel by príslušné orgány mali v 
súlade s ročným plánom vykonávať 
úradné kontroly, ktoré môžu zahŕňať aj 
colné kontroly, kontroly v priestoroch 
hospodárskeho subjektu a audity v teréne,
a mali by byť schopné vyžadovať od 
hospodárskych subjektov, aby v prípade 
potreby prijali nápravné opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 25 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Pozícia Rady
Odôvodnenie 20

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Príslušné orgány by mali viesť 
záznamy o kontrolách a príslušné 
informácie by sa mali sprístupniť 
žiadateľom v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES 
z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti 
k informáciám o životnom prostredí .

(20) Príslušné orgány by mali viesť 
záznamy o kontrolách a príslušné 
informácie by sa mali sprístupniť 
verejnosti, a to aj prostredníctvom 
internetu, v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES 
z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti 



PE439.878v01-00 14/50 PR\808813SK.doc

SK

k informáciám o životnom prostredí.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Pozícia Rady
Odôvodnenie 21

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vzhľadom na medzinárodný charakter 
nelegálnej ťažby dreva a súvisiaceho 
obchodu by príslušné orgány mali 
spolupracovať navzájom medzi sebou a so 
správnymi orgánmi tretích krajín a/alebo
Komisiou.

(21) Vzhľadom na medzinárodný charakter 
nelegálnej ťažby dreva a súvisiaceho 
obchodu by príslušné orgány mali 
spolupracovať navzájom medzi sebou, s 
organizáciami občianskej spoločnosti, so 
správnymi orgánmi tretích krajín a s 
Komisiou.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 26 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Pozícia Rady
Odôvodnenie 23

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Komisia by mala byť splnomocnená 
na prijatie delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) týkajúce sa 
postupov na uznávanie monitorovacích 
organizácií a zrušenie takéhoto uznania, 
ďalších relevantných kritérií na 
hodnotenie rizík, ktoré môžu byť potrebné 
na doplnenie kritérií ustanovených 
v tomto nariadení, a zoznamu druhov 
dreva a výrobkov z dreva, na ktoré sa toto 
nariadenie vzťahuje. Je mimoriadne 
dôležité, aby Komisia konzultovala s 
odborníkmi počas svojich prípravných 

(23) Komisia by mala byť splnomocnená 
na prijatie delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) týkajúcich sa 
postupov na uznávanie monitorovacích 
organizácií a zrušenie takéhoto uznania, 
týkajúcich sa požiadaviek systému 
náležitej starostlivosti a zoznamu druhov 
dreva a výrobkov z dreva, na ktoré sa toto 
nariadenie vzťahuje, ako aj aktov, ktoré sa 
týkajú kontrol monitorovacích 
organizácií, kontrol hospodárskych 
subjektov a pravidiel označovania. Je 
mimoriadne dôležité, aby Komisia počas 
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prác, v súlade so záväzkami prijatými v 
oznámení Komisie z 9. decembra 2009 
o vykonávaní článku 290 ZFEÚ.

svojich prípravných prác uskutočňovala 
konzultácie, a to aj s odborníkmi.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie odôvodnenia o delegovaných aktoch s článkami a s terminológiou de Brúnovej 
správy o pasoch pre spoločenské zvieratá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Pozícia Rady
Odôvodnenie 24

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Opatrenia potrebné na vykonávanie 
tohto nariadenia by sa mali prijať 
v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES 
z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú 
postupy pre výkon vykonávacích 
právomocí prenesených na Komisiu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz je nadbytočný, pretože návrh odporúčania nepredpokladá žiadne vykonávacie akty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Pozícia Rady
Článok 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Týmto nariadením sa ustanovujú 
povinnosti hospodárskych subjektov 
uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na 
vnútorný trh prvýkrát, aby sa 
minimalizovalo riziko uvedenia nelegálne 
vyťaženého dreva alebo výrobkov 
vyrobených z takéhoto dreva na trh.

Týmto nariadením sa ustanovujú 
povinnosti hospodárskych subjektov 
uvádzajúcich alebo sprístupňujúcich drevo 
a výrobky z dreva na vnútorný trh.

Or. en
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Odôvodnenie

PDN EP č. 31 z prvého čítania. Nariadenie by sa malo vzťahovať na všetky hospodárske 
subjekty dodávateľského reťazca, hoci všetky požiadavky systému náležitej starostlivosti sa 
vzťahujú len na hospodársky subjekt, ktorý prvýkrát uvádza drevo na vnútorný trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Pozícia Rady
Článok 2 – písmeno a

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) „drevo a výrobky z dreva“ sú drevo 
a výrobky z dreva uvedené v prílohe. 
Výrobky vyrobené z dreva alebo 
z výrobkov z dreva, ktoré sa už uviedli na 
trh, ako aj výrobky z dreva alebo časti 
takýchto výrobkov vyrobené z dreva alebo 
z výrobkov z dreva, ktorých životný cyklus 
sa ukončil a inak by sa s nimi nakladalo 
ako s odpadom, nie sú predmetom tohto 
nariadenia;

a) „drevo a výrobky z dreva“ sú drevo 
a výrobky z dreva uvedené v prílohe;

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 32 EP z prvého čítania. Nie je jasné, čo by zahŕňala 
kategória s novou výnimkou, ktorú zaviedla Rada.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Pozícia Rady
Článok 2 – písmeno aa (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) „sprístupnenie na trhu“ znamená 
každú dodávku dreva alebo výrobkov z 
dreva na vnútorný trh určenú na 
distribúciu alebo používanie počas 
obchodnej činnosti, či odplatne alebo 
bezodplatne, vrátane dodávok 
dojednaných na diaľku, ako sú 



PR\808813SK.doc 17/50 PE439.878v01-00

SK

vymedzené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ ES z 20. mája 
1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na 
zmluvy na diaľku1;
_____________________

Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 19.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 33 EP z prvého čítania. Na odlíšenie hospodárskych 
subjektov, ktoré musia implementovať komplexný systém náležitej starostlivosti, od ostatných 
subjektov dodávateľského reťazca sú potrebné samostatné definície „uvádzanie na trh“ a 
„sprístupnenie na trhu“. Oba pojmy sú samostatne vymedzené v smernici o spoločnom rámci 
uvádzania výrobkov na trh (smernica 768/2008/ES Európskeho parlamentu a Rady z 9. júla 
2008), preto sa v záujme konzistentnosti uvádza na tomto mieste rovnaké znenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Pozícia Rady
Článok 2 – písmeno b

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) „uvádzanie na trh“ je dodávanie dreva 
a výrobkov z dreva, akýmkoľvek 
spôsobom a bez ohľadu na techniku 
predaja, prvýkrát na vnútorný trh na 
účely distribúcie alebo použitia v rámci 
vykonávania podnikateľskej a obchodnej 
činnosti, či už za poplatok alebo 
bezplatne. Zahŕňa to tiež dodávanie 
pomocou prostriedkov komunikácie na 
diaľku, ako je vymedzená v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES 
z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa 
vzhľadom na zmluvy na diaľku;

b) „uvádzanie na trh“ je prvé sprístupnenie 
dreva a výrobkov z dreva na trhu 
Spoločenstva; následné spracovanie a 
distribúcia dreva neznamená jeho 
uvádzanie na trh;

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 34 EP z prvého čítania. Na odlíšenie hospodárskych 
subjektov, ktoré musia implementovať komplexný systém náležitej starostlivosti, od ostatných 
subjektov dodávateľského reťazca sú potrebné samostatné definície „uvádzanie na trh“ a 
„sprístupnenie na trhu“. Oba pojmy sú samostatne vymedzené v smernici o spoločnom rámci 
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uvádzania výrobkov na trh (smernica 768/2008/ES Európskeho parlamentu a Rady z 9. júla 
2008), preto sa v záujme konzistentnosti uvádza na tomto mieste rovnaké znenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Pozícia Rady
Článok 2 – písmeno c

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) „hospodársky subjekt“ je akákoľvek
fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
uvádza drevo alebo výrobky z dreva na trh;

c) „hospodársky subjekt“ je každá fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá uvádza drevo 
alebo výrobky z dreva na trh, alebo ich 
sprístupňuje na trhu;

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 35 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Pozícia Rady
Článok 2 – písmeno fa (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

fa) „riziko“ je funkcia pravdepodobnosti, 
že sa nelegálne vyťažené drevo alebo 
výrobky z takéhoto dreva uvedú na 
vnútorný trh alebo sa sprístupnia na 
vnútornom trhu, a závažnosti tejto 
udalosti;

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 36 z prvého čítania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Pozícia Rady
Článok 2 – písmeno g

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) „uplatniteľné právne predpisy“ sú 
právne predpisy platné v krajine ťažby, 
ktoré sa vzťahujú na tieto oblasti:

g) „uplatniteľné právne predpisy“ sú 
zákony a vnútroštátne, regionálne alebo 
medzinárodné právne predpisy platné 
v krajine ťažby, ktoré sa vzťahujú na tieto 
oblasti:

– právo na ťažbu dreva v úradne
uverejnených hraniciach,

– právo na ťažbu dreva v zákonne,
uverejnených hraniciach,

– platby za práva na ťažbu a drevo vrátane 
poplatkov súvisiacich s ťažbou dreva,

– platby za práva na ťažbu a drevo vrátane 
daní a poplatkov súvisiacich s ťažbou 
dreva,

– ťažba dreva vrátane priamo súvisiacich 
právnych predpisov týkajúcich sa 
životného prostredia a lesov,

– ťažba dreva a lesné hospodárstvo vrátane 
priamo súvisiacich právnych predpisov 
týkajúcich sa životného prostredia a lesov, 
ako aj právnych predpisov z oblasti práce 
a všeobecného blahobytu,

– práva tretích strán týkajúce sa využívania 
a držby, na ktoré má ťažba dreva vplyv a

– zákonné alebo zvykové práva tretích strán 
týkajúce sa využívania a držby, na ktoré 
má ťažba dreva vplyv a

– obchodné a colné právne predpisy, 
pokiaľ ide o odvetvie lesného 
hospodárstva.

– obchodné a colné právne predpisy, 
pokiaľ ide o odvetvie lesného 
hospodárstva.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 38 z prvého čítania. Tento PDN znovu zavádza niektoré kľúčové prvky z prvého 
čítania v EP v nadväznosti na štruktúru definície uplatniteľných právnych predpisov z pozície 
Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Pozícia Rady
Článok 4 – odsek -1 (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1) Hospodárske subjekty neuvedú na trh 
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ani nesprístupnia nelegálne vyťažené 
drevo ani výrobky z neho.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 31 a 42 z prvého čítania. Malo by byť jasné, že žiadny hospodársky subjekt 
dodávateľského reťazca by nemal sprístupniť na trhu nezákonne ťažené drevo ani výrobky z 
takéhoto dreva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Pozícia Rady
Článok 4 – odsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Hospodárske subjekty uplatňujú náležitú 
starostlivosť, aby minimalizovali riziko 
uvedenia nelegálne vyťaženého dreva 
alebo výrobkov vyrobených z takéhoto 
dreva na trh. Na tento účel používajú 
rámec postupov a opatrení, ďalej len 
„systém náležitej starostlivosti“, ako sa 
ďalej stanovuje v článku 5. 

1. Hospodárske subjekty, ktoré uvádzajú 
na trh drevo a výrobky z dreva, uplatňujú 
náležitú starostlivosť. Na tento účel 
používajú rámec postupov a opatrení, ďalej 
len „systém náležitej starostlivosti“, ako sa 
ďalej stanovuje v článku 5. Tento systém 
náležitej starostlivosti ustanoví buď 
hospodársky subjekt, alebo monitorovacia 
organizácia uvedená v článku 7. 

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 42 z prvého čítania. Podrobnejšie požiadavky na náležitú starostlivosť sú vhodné 
pre hospodárske subjekty, ktoré uvádzajú výrobky na trh prvýkrát, pretože ony majú najväčší 
vplyv na to, čo sa dostane do EÚ, a nesú teda aj najväčšiu zodpovednosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Pozícia Rady
Článok 4 – odsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Každý hospodársky subjekt udržiava 
a pravidelne vyhodnocuje systém náležitej 
starostlivosti, ktorý používa, s výnimkou 
prípadov, keď používa systém náležitej 

2. Každý hospodársky subjekt udržiava 
a pravidelne vyhodnocuje systém náležitej 
starostlivosti, ktorý používa, a zabezpečuje 
pravidelný audit, ktorý vykonáva tretia 
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starostlivosti vytvorený monitorovacou 
organizáciou uvedenou v článku 7.

strana s cieľom preveriť kvalitu a 
účinnosť systému, s výnimkou prípadov, 
keď používa systém náležitej starostlivosti 
vytvorený monitorovacou organizáciou 
uvedenou v článku 7

Or. en

Odôvodnenie

EP first reading amendment 43.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Pozícia Rady
Článok 4 – odsek 2a (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Hospodárske subjekty, ktoré 
sprístupňujú drevo a výrobky z dreva na 
trhu, musia byť schopné v priebehu 
celého dodávateľského reťazca:
i) identifikovať hospodársky subjekt, 
ktorý im dodal drevo a výrobky z dreva, 
ako aj hospodársky subjekt, ktorému 
drevo a výrobky z dreva dodali;
ii) poskytovať na požiadanie informácie 
o názve druhu, krajine/krajinách ťažby a 
v prípade potreby potvrdenie o pôvode;
iii) v prípade potreby skontrolovať, či si 
hospodársky subjekt, ktorý dodal drevo 
a výrobky z dreva, splnil povinnosti 
vyplývajúce z tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 42 z prvého čítania. Pre všetky hospodárske subjekty v dodávateľskom reťazci by 
malo byť záväzné, že budú dodržiavať hlavný zákaz – sprístupňovať nelegálne vyťažené drevo 
alebo výrobky z takéhoto dreva na trhu a že musia tomu venovať primeranú pozornosť. Od 
všetkých hospodárskych subjektov by sa malo vyžadovať, aby poskytovali základné informácie 
o výrobkoch, ich zdroji a o subjektoch, ktorým ich dodávajú.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Pozícia Rady
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) opatrenia a postupy zabezpečujúce 
prístup k informáciám o dodávke dreva 
alebo výrobkov z dreva, ktoré hospodársky 
subjekt uviedol na trh:

a) opatrenia a postupy zabezpečujúce 
prístup k informáciám o dodávke dreva 
alebo výrobkov z dreva, ktoré hospodársky 
subjekt uviedol na trh:

– opis vrátane úplného vedeckého názvu 
alebo bežného názvu druhu dreviny, 
obchodný názov a typ výrobku,

– opis vrátane úplného vedeckého názvu a
bežného názvu druhu dreviny, obchodný 
názov a typ výrobku,

– krajina ťažby a prípadne región v rámci 
krajiny, kde sa drevo vyťažilo,

– krajina ťažby a prípadne región v rámci 
krajiny, kde sa drevo vyťažilo, a 
oprávnenie na ťažbu,

– množstvo (vyjadrené v objemových, 
hmotnostných jednotkách alebo počtom 
jednotiek),

– množstvo (vyjadrené v objemových, 
hmotnostných jednotkách alebo počtom 
jednotiek),

– hodnota,
– meno/názov a adresa dodávateľa 
hospodárskeho subjektu;

– meno/názov a adresa dodávateľa 
hospodárskeho subjektu,

– meno/názov a adresa hospodárskeho 
subjektu, ktorému bolo dodané drevo a 
výrobky z dreva,
– fyzická alebo právnická osoba 
zodpovedná za ťažbu,

– doklady alebo iné informácie, ktoré 
preukazujú súlad takého dreva a výrobkov 
z dreva s uplatniteľnými právnymi 
predpismi;

– doklady alebo iné informácie, ktoré 
preukazujú súlad takého dreva a výrobkov 
z dreva s uplatniteľnými právnymi
predpismi;

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 44 z prvého čítania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Pozícia Rady
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) postupy hodnotenia rizika, ktoré 
hospodárskemu subjektu umožňujú 
analyzovať a hodnotiť riziko uvedenia 
nelegálne vyťaženého dreva alebo 
výrobkov získaných z takého dreva na trh.

b) systematické postupy hodnotenia rizika, 
ktoré hospodárskemu subjektu umožňujú 
analyzovať a hodnotiť riziko uvedenia 
nelegálne vyťaženého dreva alebo 
výrobkov získaných z takého dreva na trh.

V takýchto postupoch sa zohľadnia 
informácie uvedené v písmene a), ako aj 
príslušné kritériá hodnotenia rizika vrátane: 

V takýchto postupoch sa zohľadnia 
informácie uvedené v písmene a), ako aj 
príslušné kritériá hodnotenia rizika vrátane: 

– zaistenia súladu s uplatniteľnými 
právnymi predpismi, ktorého súčasťou 
môže byť certifikácia alebo iné systémy 
overenia treťou stranou, ktoré sa vzťahujú 
na súlad s uplatniteľnými právnymi 
predpismi,

– zaistenia súladu s uplatniteľnými 
právnymi predpismi, ktorého súčasťou 
môže byť certifikácia alebo iné systémy 
overenia treťou stranou, ktoré sa vzťahujú 
na súlad s uplatniteľnými právnymi 
predpismi,

– rozšírenosti nelegálnej ťažby dreva 
špecifického druhu dreviny,

– rozšírenosti nelegálnej ťažby dreva 
špecifického druhu dreviny,

– rozšírenosti nelegálnej ťažby dreva alebo 
nelegálnych postupov v krajine ťažby 
a/alebo v regióne v rámci krajiny, kde sa 
drevo vyťažilo,

– rozšírenosti nelegálnej ťažby dreva alebo 
nelegálnych postupov v krajine ťažby 
a/alebo v regióne v rámci krajiny, kde sa 
drevo vyťažilo,

– zložitosti dodávateľského reťazca 
výrobkov z dreva; 

– zložitosti dodávateľského reťazca 
výrobkov z dreva; 

Komisia sprístupní zoznam krajín a/alebo 
vnútroštátnych regiónov s veľkou mierou 
nelegálnej ťažby, zoznam druhov stromov, 
ktoré sa prevažne ťažia nezákonne a 
zoznam hospodárskych subjektov, ktoré 
porušili ustanovenia tohto nariadenia.
Komisia zabezpečí odvolacie konanie pre 
dotknuté krajiny a hospodárske subjekty, 
ktoré chcú vzniesť námietku proti 
takémuto označeniu. 

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 46 a 47 z prvého čítania. PDN zavádza zoznam vysokorizikových subjektov a 
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krajín, ktorý pripraví Komisia, a objasňuje postup, ako môžu hospodárske subjekty a krajiny 
vzniesť námietku, ak sú do zoznamu zaradené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Pozícia Rady
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) s výnimkou prípadov, keď je riziko 
identifikované v rámci postupov 
hodnotenia rizika uvedených pod
písmenom b) zanedbateľné, postupy na 
zmierňovanie rizika, ktoré pozostávajú zo 
súboru opatrení a postupov, ktoré sú 
vhodné a primerané na efektívne 
minimalizovanie takéhoto rizika, a ktoré 
môžu zahŕňať požiadavku na dodatočné 
informácie alebo dokumenty a/alebo 
požiadavku na overenie treťou stranou. 

c) postupy na zmierňovanie rizika, ktoré 
pozostávajú zo súboru opatrení a postupov, 
ktoré sú vhodné a primerané na efektívne 
minimalizovanie takéhoto rizika, a ktoré 
môžu zahŕňať požiadavku na dodatočné 
informácie alebo dokumenty a/alebo 
požiadavku na overenie treťou stranou. 

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zrušiť výnimku, ktorú zavádza Komisia. Nový pojem „zanedbateľné riziko“ nie je 
vymedzený a mohol by sa rôzne interpretovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Pozícia Rady
Článok 5 – odsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Podrobné pravidlá potrebné na 
zabezpečenie jednotného vykonávania 
odseku 1 s výnimkou pravidiel týkajúcich 
sa ďalších príslušných kritérií hodnotenia 
rizík uvedených v odseku 1 písm. b) druhý 
odsek tohto článku sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom uvedeným 
v článku 16 ods. 2. Tieto pravidlá sa 
prijmú do ....

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Na doplnenie požiadaviek tohto nariadenia je vhodnejšie počítať s možnosťou delegovaných 
aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Pozícia Rady
Článok 5 – odsek 3

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Aby sa zohľadnil vývoj na trhu a 
skúsenosti nadobudnuté pri vykonávaní 
tohto nariadenia, a to najmä skúsenosti 
identifikované prostredníctvom správ 
uvedených v článku 18 ods. 3, prijme
Komisia delegované akty v súlade 
s článkom 290 ZFEÚ vzhľadom na ďalšie 
príslušné kritériá hodnotenia rizík, ktoré 
môžu byť potrebné na doplnenie kritérií 
uvedených v odseku 1 písm. b) druhý 
odsek. Pri prijímaní takýchto 
delegovaných aktov Komisia koná 
v súlade s príslušnými ustanoveniami 
tohto nariadenia.

3. Ak Komisia zohľadní vývoj na trhu a 
skúsenosti nadobudnuté pri vykonávaní 
tohto nariadenia, a to najmä skúsenosti 
identifikované prostredníctvom správ 
uvedených v článku 18 ods. 3, môže prijať
delegované akty v súlade s článkom 290 
ZFEÚ na doplnenie odseku 1 tohto článku
s cieľom zvýšiť účinnosť systémov 
náležitej starostlivosti pri predchádzaní 
tomu, aby sa na vnútorný trh uvádzalo 
alebo sprístupňovalo drevo z nezákonnej 
ťažby a výrobky z takéhoto dreva.

Na delegované akty uvedené v tomto 
odseku sa uplatňujú postupy ustanovené 
v článkoch 13, 14 a 15.

Na delegované akty uvedené v tomto 
odseku sa uplatňujú postupy ustanovené 
v článkoch 13, 14 a 15.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky delegované akty by sa mali riadiť cieľom, ktorým je zabezpečiť účinnosť systémov 
náležitej starostlivosti pri predchádzaní obchodovaniu s drevom z nezákonnej ťažby a 
výrobkami z takéhoto dreva na vnútornom trhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Pozícia Rady
Článok 5a (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5a

Označovanie
Členské štáty zabezpečia, aby všetko drevo 
a výrobky z dreva uvedené na trh 
a sprístupnené na trhu boli od ...* 
primerane označované údajmi uvedenými 
v článku 4 ods. 2a) písm. i) a ii).
Komisia môže prostredníctvom 
delegovaných aktov prijať podrobné 
pravidlá, aby sa zaručilo účinné 
fungovanie systému označovania. Na 
delegované akty uvedené v tomto odseku 
sa uplatňujú postupy ustanovené 
v článkoch 13, 14 a 15. 
*Poznámka pre Ú. v. EÚ: dva roky po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 50 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Pozícia Rady
Článok 7 – odsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Monitorovacia organizácia plní tieto 
funkcie:

1. Monitorovacia organizácia:

a) udržiava a pravidelne vyhodnocuje 
systém náležitej starostlivosti v súlade s 
článkom 5 a udeľuje hospodárskym 
subjektom právo používať ho;

a) udržiava a pravidelne vyhodnocuje 
systém náležitej starostlivosti v súlade 
s článkom 5 a udeľuje hospodárskym 
subjektom právo používať ho;

b) overuje, či daný hospodársky subjekt b) overuje, či daný hospodársky subjekt 
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používa tento systém náležitej starostlivosti 
správne;

používa tento systém náležitej starostlivosti 
správne;

c) prijíma primerané opatrenia, ak 
hospodársky subjekt nepoužíva jej systém 
náležitej starostlivosti správne, vrátane 
informovania príslušného orgánu v prípade 
vážneho alebo opakovaného nesprávneho 
používania systému zo strany 
hospodárskeho subjektu.

c) prijíma primerané opatrenia, ak 
hospodársky subjekt nepoužíva jej systém 
náležitej starostlivosti správne, vrátane 
informovania príslušného orgánu v prípade 
vážneho alebo opakovaného nesprávneho 
používania systému zo strany 
hospodárskeho subjektu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Pozícia Rady
Článok 7 – odsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Organizácia sa môže uchádzať o uznanie 
za monitorovaciu organizáciu, ak spĺňa 
tieto požiadavky:

2. Organizácia sa môže uchádzať o uznanie 
za monitorovaciu organizáciu, ak spĺňa 
tieto požiadavky:

a) má právnu subjektivitu a je usadená 
v Únii v súlade s právnymi predpismi;

a) má právnu subjektivitu a je usadená 
v Únii v súlade s právnymi predpismi;

b) disponuje kapacitou na výkon funkcií 
uvedených v odseku 1 a

b) disponuje primeraným kvalifikovaným 
personálom a kapacitou na výkon funkcií 
uvedených v odseku 1 a 

c) plní svoje funkcie tak, aby nedochádzalo 
ku konfliktu záujmov.

c) plní svoje funkcie tak, aby nedochádzalo 
ku konfliktu záujmov a je právne nezávislá 
od hospodárskych subjektov, ktorým 
udeľuje osvedčenia.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 52 z prvého čítania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Pozícia Rady
Článok 7 – odsek 3

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Žiadateľ, ktorý spĺňa požiadavky 
ustanovené v odseku 2, sa uznáva za 
monitorovaciu organizáciu jedným z týchto 
spôsobov:

3. Žiadateľa, ktorý spĺňa požiadavky 
ustanovené v odseku 2, uznáva Komisia za 
monitorovaciu organizáciu.  

a) príslušný orgán členského štátu uzná 
monitorovaciu organizáciu, ktorá má 
v úmysle vykonávať svoje činnosti 
výlučne v tomto členskom štáte, 
a následne o tom bezodkladne informuje 
Komisiu;

Rozhodnutie o uznaní organizácie za 
monitorovaciu organizáciu sa prijme do 
troch mesiacov od predloženia jej žiadosti. 
Komisia oznámi rozhodnutie o uznaní 
organizácie za monitorovaciu organizáciu 
zodpovedným orgánom členského štátu, 
do ktorých jurisdikcie organizácia patrí.

b) Komisia po tom, ako informuje členské 
štáty, uzná monitorovaciu organizáciu, 
ktorá má v úmysle vykonávať svoje 
činnosti vo viac ako jednom z členských 
štátov alebo v rámci Únie.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 54 z prvého čítania. Aby sa zabezpečilo jednotné uznávanie monitorovacích 
organizácií, je vhodnejšie, aby to robila Komisia. Nebráni to zriadeniu vnútroštátnych 
kontaktných miest, ktoré uľahčia podávanie prihlášok potenciálnych monitorovacích 
organizácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Pozícia Rady
Článok 7 – odsek 4

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Príslušné orgány vykonávajú 
v pravidelných intervaloch kontroly 
s cieľom overiť, či monitorovacie 
organizácie vykonávajúce svoju činnosť 
v rámci právomoci príslušných orgánov aj 

4. Príslušné orgány vykonávajú 
v pravidelných intervaloch kontroly 
s cieľom overiť, či monitorovacie 
organizácie vykonávajúce svoju činnosť 
v rámci právomoci príslušných orgánov aj 
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naďalej plnia funkcie ustanovené v odseku 
1 a spĺňajú požiadavky ustanovené 
v odseku 2.

naďalej plnia funkcie ustanovené v odseku 
1 a spĺňajú požiadavky ustanovené 
v odseku 2. Správy o kontrolách sa 
sprístupnia verejnosti.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 54 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Pozícia Rady
Článok 7 – odsek 5

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak príslušný orgán dospeje k záveru, že 
monitorovacia organizácia uznaná 
Komisiou buď už neplní funkcie 
ustanovené v odseku 1 alebo už nespĺňa 
požiadavky ustanovené v odseku 2, 
bezodkladne o tom informuje Komisiu.

5. Ak príslušný orgán dospeje k záveru, že 
monitorovacia organizácia už neplní 
funkcie ustanovené v odseku 1 alebo už 
nespĺňa požiadavky ustanovené v odseku 
2, bezodkladne o tom informuje Komisiu.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa dosiahla konzistentnosť s centrálnym uznávaním monitorovacích organizácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Pozícia Rady
Článok 7 – odsek 6

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Ak príslušný orgán alebo Komisia 
dospeli k záveru, že monitorovacia 
organizácia už neplní funkcie ustanovené 
v odseku 1 alebo nespĺňa požiadavky 
ustanovené v odseku 2, príslušné orgány 
alebo Komisia môžu uznanie zrušiť. 
Príslušný orgán alebo Komisia môžu 
zrušiť len uznanie, ktoré oni samy vydali.
Predtým ako uznanie zruší, Komisia o tom 

6.  Ak príslušný orgán alebo Komisia 
dospeli k záveru, že monitorovacia 
organizácia už neplní funkcie ustanovené 
v odseku 1 alebo nespĺňa požiadavky 
ustanovené v odseku 2, Komisia uznanie 
zruší. Predtým ako uznanie zruší, Komisia 
o tom informuje dotknutý členský štát.
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informuje dotknutý členský štát. Členské 
štáty informujú o zrušení uznania 
Komisiu.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 55 z prvého čítania. Zrušenie uznania by sa malo uskutočňovať konzistentne s 
centrálnym uznávaním monitorovacích organizácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Pozícia Rady
Článok 7 – odsek 7

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. V záujme doplnenia procesných 
pravidiel, pokiaľ ide o udelenie uznania 
monitorovacej organizácii a jeho zrušenie, 
a v prípade, ak sa to vyžaduje na základe 
skúseností, aj na ich zmenu, prijme 
Komisia delegované akty v súlade 
s článkom 290 ZFEÚ. Pri prijímaní 
takýchto delegovaných aktov Komisia 
koná v súlade s príslušnými 
ustanoveniami tohto nariadenia.

7. V záujme doplnenia procesných 
pravidiel, pokiaľ ide o udelenie uznania 
monitorovacej organizácii a jeho zrušenie, 
prijme Komisia delegované akty v súlade 
s článkom 290 ZFEÚ, aby sa zabezpečilo, 
že uznanie i jeho zrušenie sa uskutoční 
nestranne a transparentne.

Na delegované akty uvedené v tomto 
odseku sa uplatňujú postupy ustanovené 
v článkoch 13, 14 a 15. Tieto akty sa 
prijmú do....*.

Na delegované akty uvedené v tomto 
odseku sa uplatňujú postupy ustanovené 
v článkoch 13, 14 a 15. Tieto akty sa 
prijmú do....*.

_____________

*OJ: vložte prosím dátum: 18 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

_________________

*OJ: vložte prosím dátum: 8 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky delegované akty na doplnenie požiadaviek stanovených v nariadeniach by sa mali 
riadiť cieľom, ktorým je zabezpečiť nestranné a transparentné postupy pri udeľovaní i zrušení 
uznania monitorovacím organizáciám.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Pozícia Rady
Článok 7 – odsek 8

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Podrobné pravidlá o frekvencii 
a charaktere kontrol uvedených v odseku 4, 
ktoré sú potrebné na zabezpečenie 
jednotného vykonávania odseku 4, sa 
prijmú v súlade s regulačným postupom 
uvedeným v článku 16 ods. 2. Tieto 
pravidlá sa prijmú do ... *.

8. S cieľom zabezpečiť účinný dohľad 
monitorovacích organizácií prijme 
Komisia prostredníctvom delegovaných 
aktov podrobné pravidlá o frekvencii 
a charaktere kontrol uvedených v odseku 4. 
Tieto pravidlá sa prijmú do ... *.

Na delegované akty uvedené v tomto 
odseku sa uplatňujú postupy ustanovené 
v článkoch 13, 14 a 15.

_____________

*OJ: vložte prosím dátum 18 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

_________________

*Ú. v. EÚ: vložte prosím dátum 8 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom delegovaných aktov by malo byť zabezpečenie účinného dohľadu monitorovacích 
organizácií. Pripojené časové ohraničenia sú prispôsobené skoršiemu uplatňovaniu 
nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Pozícia Rady
Článok 9 – názov

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kontrola hospodárskych subjektov Kontrola hospodárskych subjektov

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 58, 59 a 60 z prvého čítania. (Netýka sa slovenského znenia.)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Pozícia Rady
Článok 9 – odsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušné orgány vykonávajú kontroly s 
cieľom overiť, či hospodárske subjekty 
spĺňajú požiadavky ustanovené v článkoch 
4 a 5.

1. Príslušné orgány vykonávajú kontroly 
s cieľom overiť, či hospodárske subjekty 
spĺňajú požiadavky ustanovené v článkoch 
4 a 5.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 58, 59 a 60 z prvého čítania. (Netýka sa slovenského znenia.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Pozícia Rady
Článok 9 – odsek 1a (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Kontrola sa uskutočňuje na základe 
ročného plánu, na základe 
opodstatnených podozrení tretích strán 
alebo vždy, keď má príslušný orgán 
členského štátu informácie, ktoré 
spochybňujú, že hospodársky subjekt 
spĺňa požiadavky stanovené v tomto 
nariadení.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 58 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Pozícia Rady
Článok 9 – odsek 1b (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Kontroly môžu okrem iného zahŕňať: 
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a) previerku systému náležitej 
starostlivosti vrátane hodnotenia rizika a 
postupov na zmierňovanie rizika;
b)previerku dokumentácie a záznamov, 
ktoré preukazujú riadne fungovanie 
systému a postupov;
c) kontrolu na mieste vrátane auditov v 
teréne.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 58 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Pozícia Rady
Článok 9 – odsek 1c (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1c. S cieľom zabezpečiť účinný dohľad 
nad hospodárskymi subjektmi môže 
Komisia prijať prostredníctvom 
delegovaných aktov podrobné pravidlá 
o frekvencii a charaktere kontrol 
uvedených v odseku 1b. 
Na delegované akty uvedené v tomto 
odseku sa uplatňujú postupy ustanovené 
v článkoch 13, 14 a 15.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky delegované akty, ktoré spresňujú požiadavky kontroly, by sa mali riadiť cieľom, 
ktorým je zabezpečiť účinnosť dohľadu nad hospodárskymi subjektmi na vnútornom trhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Pozícia Rady
Článok 9 – odsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Hospodárske subjekty ponúknu 
akúkoľvek pomoc potrebnú na uľahčenie 
vykonávania kontrol uvedených v odseku 
1. 

2. Hospodárske subjekty poskytujú 
akúkoľvek pomoc potrebnú na uľahčenie 
vykonávania kontrol uvedených v odseku 
1, najmä pokiaľ ide o prístup do 
priestorov a predloženie dokumentácie 
alebo záznamov. 

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 58 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Pozícia Rady
Článok 9 – odsek 3

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak sa pri kontrolách uvedených 
v odseku 1 zistili nedostatky, príslušné 
orgány môžu vydať oznámenie 
o nápravných opatreniach, ktoré má 
hospodársky subjekt prijať. V prípade, že 
hospodársky subjekt takéto nápravné 
opatrenia neprijme, môže to viesť 
k sankciám v súlade s článkom 17.

3. Ak sa pri kontrolách uvedených 
v odseku 1 zistili nedostatky, príslušné 
orgány môžu vydať oznámenie 
o nápravných opatreniach, ktoré má 
hospodársky subjekt prijať, bez toho, aby 
tým bol dotknutý článok 17. 

Podľa závažnosti zistených nedostatkov 
môžu príslušné orgány prijať bezodkladné 
opatrenia, okrem iných to môže byť napr.: 
a) konfiškácia dreva a výrobkov z dreva; 
b) dočasný zákaz obchodovania s drevom 
a výrobkami z dreva;

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 58 z prvého čítania.



PR\808813SK.doc 35/50 PE439.878v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Pozícia Rady
Článok 10 – názov

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Záznamy o kontrolách Záznamy o kontrolách

Or. en

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenského znenia.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Pozícia Rady
Článok 10 – odsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušné orgány vedú záznamy 
o kontrolách uvedených v článku 9 ods. 1, 
v ktorých uvádzajú najmä ich charakter 
a výsledky, ako aj o akýchkoľvek 
oznámeniach o nápravných opatreniach 
vydaných podľa článku 9 ods. 3. Záznamy 
o všetkých kontrolách sa uchovávajú aspoň 
päť rokov.

1. Príslušné orgány vedú záznamy 
o kontrolách uvedených v článku 9 ods. 1, 
v ktorých uvádzajú najmä ich charakter 
a výsledky, ako aj o akýchkoľvek 
oznámeniach o nápravných opatreniach 
vydaných podľa článku 9 ods. 3. Záznamy 
o všetkých kontrolách sa uchovávajú aspoň 
desať rokov.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 60 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Pozícia Rady
Článok 10 – odsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
sprístupnia každému žiadateľovi v súlade 

2. Záznamy uvedené v odseku 1 sa 
sprístupnia verejnosti, a to aj 
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so smernicou 2003/4/ES. prostredníctvom internetu, v súlade so 
smernicou 2003/4/ES. 

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 61 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Pozícia Rady
Článok 11 – odsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušné orgány si s príslušnými 
orgánmi iných členských štátov 
a s Komisiou vymieňajú informácie 
o vážnych nedostatkoch, ktoré sa zistili pri 
kontrolách uvedených v článku 7 ods. 4 
a článku 9 ods. 1, a o druhoch sankcií 
uložených podľa článku 17.

2. Príslušné orgány si s príslušnými 
orgánmi iných členských štátov 
a s Komisiou vymieňajú informácie 
o vážnych nedostatkoch, ktoré sa zistili pri 
kontrolách uvedených v článku 7 ods. 4 
a článku 9 ods. 1, o porušení predpisov 
a o druhoch sankcií uložených podľa 
článku 17.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 62 z prvého čítania. Doplnenie rozsahu výmeny informácií z pozície Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Pozícia Rady
Článok 11a (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 11a

Poradná skupina
1. Zriadi sa poradná skupina 
pozostávajúca zo zástupcov 
zainteresovaných strán, v ktorej budú 
okrem iných aj zástupcovia z oblasti 
lesného hospodárstva, vlastníkov lesov, 
mimovládnych organizácií a 
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spotrebiteľských skupín a ktorej predsedá 
zástupca Komisie.
2. Na schôdzach poradnej skupiny sa 
môžu zúčastňovať zástupcovia členských 
štátov a Európskeho parlamentu.
3. Komisia pred prijatím rozhodnutia na 
základe tohto nariadenia konzultuje s 
poradnou skupinou. 

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 67 a 48 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Pozícia Rady
Článok 12 – odsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Aby sa zohľadnili skúsenosti nadobudnuté 
pri vykonávaní tohto nariadenia, a to najmä 
skúsenosti uvedené v správach podaných 
podľa článku 18 ods. 3, a vývoj, pokiaľ ide 
o technické vlastnosti, konečných 
používateľov a postupy ťažby príslušného 
dreva a výroby príslušných výrobkov 
z dreva, prijme Komisia delegované akty 
v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o 
prispôsobenie prostredníctvom zmeny 
a doplnenia zoznamu dreva a výrobkov 
z dreva uvedeného v prílohe. Tieto akty 
nesmú neprimerane zaťažovať 
hospodárskej subjekty. Pri prijímaní 
takýchto delegovaných aktov Komisia 
koná v súlade s príslušnými 
ustanoveniami tohto nariadenia.

Aby sa zohľadnili skúsenosti nadobudnuté 
pri vykonávaní tohto nariadenia, a to najmä 
skúsenosti uvedené v správach podaných 
podľa článku 18 ods. 3, a vývoj, pokiaľ ide 
o technické vlastnosti, konečných 
používateľov a postupy ťažby príslušného 
dreva a výroby príslušných výrobkov 
z dreva, prijme Komisia delegované akty 
v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o 
prispôsobenie prostredníctvom doplnenia 
zoznamu dreva a výrobkov z dreva 
uvedeného v prílohe. 

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 68 z prvého čítania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Pozícia Rady
Článok 13 – odsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 3, článku 7 ods. 7 
a v článku 12 sa Komisii udeľuje na 
obdobie siedmich rokov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia. Komisia 
predloží správu týkajúcu sa delegovaných 
právomocí najneskôr tri mesiace pred 
koncom trojročného obdobia odo dňa 
začatia uplatňovania tohto nariadenia. 
Delegovanie právomocí sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia 
s výnimkou prípadov, keď ho Európsky 
parlament alebo Rada v súlade s článkom 
14 odvolajú.

1. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 3, v článku 5a, v
článku 7 ods. 7, v článku 7 ods. 8, v 
článku 9 ods. 1c a v článku 12 sa Komisii 
udeľuje na obdobie siedmich rokov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. 
Komisia predloží správu týkajúcu 
sa delegovaných právomocí najneskôr tri 
mesiace pred koncom trojročného obdobia 
odo dňa začatia uplatňovania tohto 
nariadenia. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Pozícia Rady
Článok 14 – odsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Delegovanie právomocí uvedené 
v článku 5 ods. 3, článku 7 ods. 7 
a v článku 12 môže Európsky parlament 
alebo Rada odvolať.

1. Delegovanie právomocí uvedené 
v článku 5 ods. 3, v článku 5a, v článku 7 
ods. 7, v článku 7 ods. 8, v článku 9 ods. 
1c a v článku 12 môže Európsky parlament 
alebo Rada hocikedy odvolať.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Pozícia Rady
Článok 14 – odsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup na 
účely rozhodnutia o zrušení delegovania 
právomocí, o tom informuje druhú 
inštitúciu a Komisiu najneskôr jeden 
mesiac pred prijatím konečného 
rozhodnutia, pričom uvedie nielen 
delegované právomoci, ktorých by sa 
odvolanie mohlo týkať, ale aj dôvody tohto
odvolania.

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup na 
účely rozhodnutia o zrušení delegovania 
právomocí, sa o tom snaží informovať 
druhú inštitúciu a Komisiu v dostatočnom 
predstihu pred prijatím konečného 
rozhodnutia, pričom uvedie nielen 
delegované právomoci, ktorých by sa 
odvolanie mohlo týkať, ale aj prípadné
dôvody odvolania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Pozícia Rady
Článok 15 – odsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európsky parlament a Rada môžu voči 
delegovanému aktu vzniesť námietky v 
lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia.

1. Európsky parlament alebo Rada môžu 
voči delegovanému aktu vzniesť námietky 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

Pozícia Rady
Článok 15 – odsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak do uplynutia tejto lehoty Európsky
parlament ani Rada nevzniesli námietky 
voči delegovanému aktu alebo ak pred 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty Európsky 
parlament ani Rada nevzniesli námietky 
voči delegovanému aktu, zverejní sa v 
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týmto dátumom obe inštitúcie informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí námietky 
nevzniesť, delegovaný akt nadobudne 
účinnosť v deň v ňom stanovený.

Úradnom vestníku Európskej únie a 
nadobudne účinnosť v deň stanovený v 
tomto akte.

Delegovaný akt možno zverejniť v 
Úradnom vestníku Európskej únie a akt 
môže nadobudnúť účinnosť pred 
uplynutím tejto lehoty, ak Európsky 
parlament i Rada informovali Komisiu o 
svojom zámere nevzniesť námietky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

Pozícia Rady
Článok 15 – odsek 3

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Delegovaný akt nenadobúda účinnosť v 
prípade, že Európsky parlament alebo Rada 
voči nemu vznesú námietky. Inštitúcia, 
ktorá námietky voči delegovanému aktu 
vznesie, uvedie dôvody takéhoto kroku.

3. Delegovaný akt nenadobúda účinnosť v 
prípade, že Európsky parlament alebo Rada 
voči nemu vznesú námietky. Inštitúcia, 
ktorá námietky voči delegovanému aktu 
vznesie, uvedie dôvody takéhoto kroku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

Pozícia Rady
Článok 16

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 16
Výbor

vypúšťa sa

1. Komisii pomáha Výbor pre 
vynútiteľnosť práva, správu a obchod 
v lesnom hospodárstve (FLEGT) zriadený 
článkom 11 nariadenia (ES) č. 2173/2005.
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 
1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia 
jeho článku 8.
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Or. en

Odôvodnenie

Odkaz je nadbytočný, pretože návrh odporúčania nepredpokladá žiadne vykonávacie akty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

Pozícia Rady
Článok 17

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce 
sa sankcií uplatniteľných na porušenia 
ustanovení tohto nariadenia a prijmú 
všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
ich vykonávania. Ustanovené sankcie 
musia byť účinné, primerané 
a odradzujúce. Členské štáty oznámia tieto 
ustanovenia Komisii a bezodkladne jej 
oznamujú akékoľvek následné zmeny 
a doplnenia, ktoré sa na ne vzťahujú.

1. Členské štáty ustanovia pravidlá 
týkajúce sa sankcií uplatniteľných na 
porušenia ustanovení tohto nariadenia 
a prijmú všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené 
sankcie môžu byť trestnej alebo 
administratívnej povahy a musia byť 
účinné, primerané a odradzujúce. 

2. Sankcie okrem iného zahrnujú: 
a) finančné pokuty, ktoré odzrkadľujú: 
– stupeň poškodenia životného prostredia;
– hodnotu výrobkov z dreva, ktorých sa 
týka porušenie ustanovení a 
– daňové straty a hospodárske škody 
spôsobené porušením predpisov; 
finančné pokuty sa ukladajú 
prinajmenšom vo výške päťnásobku 
hodnoty výrobkov z dreva získaných 
prostredníctvom závažného porušenia 
predpisov; v prípade opakovaného 
závažného porušenia predpisov v priebehu 
päťročného obdobia sa finančné pokuty 
postupne zvyšujú prinajmenšom do výšky 
osemnásobku hodnoty výrobkov z dreva 
získaných prostredníctvom závažného 
porušenia predpisov;
b) konfiškáciu dreva a výrobkov z dreva;
c) dočasný zákaz sprístupňovania dreva a 
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výrobkov z dreva na vnútornom trhu. 
2a. Členské štáty môžu zaviesť dočasné 
opatrenia na zachovanie aktuálneho 
stavu. Všetky dočasné opatrenia prijaté 
orgánmi členských štátov musia byť také, 
aby zabránili pokračovaniu príslušného 
porušovania predpisov.
2b. Členské štáty oznámia tieto 
ustanovenia Komisii a bezodkladne jej 
oznamujú akékoľvek následné zmeny 
a doplnenia, ktoré sa na ne vzťahujú.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 69 z prvého čítania. Usmernenia o sankciách sú potrebné na zabezpečenie 
konzistentnosti pri uplatňovaní nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

Pozícia Rady
Článok 17a (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 17a

Zmeny a doplnenia smernice 2008/99/ES
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2008/99/ES z 19. novembra 2008 o 
ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva1 sa s 
účinnosťou od ... * mení a dopĺňa takto:
1)  v článku 3 sa dopĺňa toto písmeno: 
„ia) sprístupnenie nezákonne vyťaženého 
dreva a výrobkov z takéhoto dreva na 
trhu.“
2) v prílohe A sa dopĺňa táto zarážka:
„Nariadenie (ES) č. .../2009 Európskeho 
parlamentu a Rady z ... ktorým sa 
ustanovujú povinnosti hospodárskych 
subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z 
dreva na trh.“
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____________

*Poznámka pre Ú. v. EÚ: jeden rok od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

____________
1Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 19.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 71 z prvého čítania. Je nutné, aby sa pri veľmi vážnom porušení nariadenia 
uplatňovali trestné sankcie, a preto by sa nariadenie malo začleniť do pôsobnosti smernice 
2008/99/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66

Pozícia Rady
Článok 18 – odsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia na základe týchto správ 
vypracuje správu, ktorú predkladá každé 
dva roky Európskemu parlamentu a Rade.

2. Komisia na základe týchto správ 
vypracuje správu, ktorú predkladá každé 
dva roky Európskemu parlamentu a Rade. 
Komisia pri príprave správy zohľadňuje 
pokrok dosiahnutý pri uzatváraní a 
fungovaní dobrovoľných partnerských 
dohôd FLEGT, prijatých podľa 
nariadenia (ES) č. 2173/2005, a to, ako 
dohody prispeli k minimalizácii 
prenikania nelegálne vyťaženého dreva a 
výrobkov z takéhoto dreva na vnútorný 
trh.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 70 z prvého čítania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67

Pozícia Rady
Článok 18 – odsek 2a (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Komisia predloží do 30. apríla 2012 
správu Európskemu parlamentu a Rade o 
zavádzaní normy Únie v súvislosti so 
všetkým drevom a výrobkami z dreva,
ktorej cieľom je dosiahnuť požiadavky 
trvalej udržateľnosti, a v prípade potreby 
priloží legislatívne návrhy.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 66 z prvého čítania. Právne predpisy by mali z dlhodobejšieho hľadiska 
zabezpečovať nielen zákonnosť, ale aj udržateľnosť situácie s drevom a výrobkami z dreva 
uvádzanými a sprístupňovanými na trh EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68

Pozícia Rady
Článok 18 – odsek 3

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Do* ... a následne každých šesť rokov 
Komisia na základe podaných správ 
a skúseností z uplatňovania tohto 
nariadenia preskúma fungovanie 
a účinnosť tohto nariadenia, a to najmä 
vzhľadom na administratívne dôsledky pre 
malé a stredné podniky a rozsah 
uplatňovania na výrobky. K správam sa 
podľa potreby môžu priložiť primerané 
legislatívne návrhy.

3. Do* ... a následne každých šesť rokov 
Komisia na základe podaných správ 
a skúseností z uplatňovania tohto 
nariadenia preskúma fungovanie 
a účinnosť tohto nariadenia v predchádzaní 
situácii, aby sa nelegálne vyťažené drevo 
alebo výrobky z takéhoto dreva uvádzali 
na trh alebo sprístupňovali na trhu. 
Posúdi najmä administratívne dôsledky 
pre malé a stredné podniky a rozsah 
uplatňovania na výrobky. K správam sa 
podľa potreby môžu priložiť primerané 
legislatívne návrhy.

_______________

*Ú. v.: vložte prosím dátum 36+30 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia

_______________

*Ú. v.: vložte, prosím, dátum 36+12 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69

Pozícia Rady
Článok 19 – odsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Uplatňuje sa od …. Články 5 ods. 2, 6 ods. 
1, 7 ods. 7 a článok 7 ods. 8 sa však 
uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia.

Uplatňuje sa od ….*. Články 6 ods. 1, 7 
ods. 7 a článok 7 ods. 8 sa však uplatňujú 
odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

_____________

*Ú. v.: vložte prosím dátum 30 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

______________

*Ú. v.: vložte, prosím, dátum: 12 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 73 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70

Pozícia Rady
Príloha – zarážka 16

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Celulóza a papier uvedené v kapitolách 
47 a 48 kombinovanej nomenklatúry 
s výnimkou výrobkov z bambusu 
a zhodnotených výrobkov (z odpadu 
a zvyškov);

– Celulóza a papier uvedené v kapitolách 
47, 48 a 49 kombinovanej nomenklatúry 
s výnimkou výrobkov z bambusu 
a zhodnotených výrobkov (z odpadu 
a zvyškov);

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 74 a 75 z prvého čítania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71

Pozícia Rady
Príloha – zarážka 18a (nová)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Ostatné výrobky z dreva zaradené do 
kapitol 94 a 95 kombinovanej 
nomenklatúry vrátane drevených hračiek 
a športového príslušenstva.

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP č. 74 a 75 z prvého čítania.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Odlesňovanie, ku ktorému dochádza rýchlosťou približne 13 miliónov hektárov ročne, je 
zodpovedné za takmer 20 % celosvetových emisií uhlíka a je hlavným činiteľom, ktorý 
zapríčiňuje stratu biodiverzity. Nelegálna ťažba spôsobuje aj vážne problémy v oblasti 
ľudských práv, pretože lesy majú pre ľudí, ktorí sú od nich závislí, a pre pôvodných 
obyvateľov v mnohých krajinách veľký kultúrny a sociálny význam.

Za odlesňovanie je zodpovedná predovšetkým nelegálna ťažba, pričom objem priemyselného 
dreva z nelegálnych zdrojov sa odhaduje na 350 až 650 miliónov m3 ročne, čo predstavuje 20 
% – 40 % produkcie priemyselného dreva1. Nelegálna ťažba znižuje ceny dreva, obmedzuje 
prírodné zdroje a príjmy z daní a zvyšuje chudobu ľudí, ktorí sú závislí od lesa.

Európska únia ako významný spotrebiteľ dreva a výrobkov z dreva je povinná prijať účinné 
opatrenia proti odlesňovaniu a nelegálnej ťažbe dreva a súčasťou týchto opatrení musí byť 
bezpochyby to, že prestane byť trhom pre nezákonné drevo a výrobky z dreva. EÚ dosiahla 
úspech v tom, že prestala byť trhom pre iné nezákonné výrobky, keď nedávno schválila 
nariadenie o nezákonnom, neohlásenom a neregulovanom rybolove; teraz je čas prijať účinné 
právne predpisy proti nelegálnej ťažbe dreva a výrobkom z takéhoto dreva. Vyšlú sa tým 
dôležité signály:

 spotrebiteľom o tom, že drevo a výrobky z dreva, ktoré kupujú, nie sú získané 
nelegálne;

 zodpovedným spoločnostiam, že ich nebudú poškodzovať spoločnosti vykonávajúce 
deštruktívnu činnosť a

 medzinárodnému spoločenstvu, že EÚ berie vážne svoje záväzky v súvislosti so 
zmenou klímy, biodiverzitou a ľudskými právami.

Prístup vychádzajúci z dobrovoľných partnerských dohôd, ktorý EÚ zaviedla v rámci akčného 
plánu EÚ zameraného na vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve 
(FLEGT) z r. 2003, samotný nepostačuje na riešenie problému nelegálnej ťažby dreva. I keď 
dobrovoľné partnerské dohody majú potenciál priniesť veľmi pozitívne zmeny, do dnešného 
dňa bola podpísaná len jedna a dobrovoľnosť znamená vysoké riziko ich obchádzania a 
zneužívania. Konzultácie Komisie o opatreniach na doplnenie dobrovoľných partnerských 
dohôd viedli k záverom, že sú potrebné prísne právne predpisy, ktoré zabezpečia, aby bolo 
nelegálne vyťažené drevo a výrobky z takéhoto dreva odstránené z trhu EÚ.

Pozícia Rady

Kým spravodajkyňa oceňuje štrukturálne zmeny, vďaka ktorým sa text zredukoval, vyjadruje 
na druhej strane ľútosť nad nedostatočnou ambicióznosťou pozície Rady. Tá je citeľne slabšia 
než pozícia Parlamentu v prvom čítaní, ktorá bola schválená v apríli 2009.

Pozícia Rady okrem iného:

                                               
1 UNECE/FAO 2007: Forest Products Annual Market review, 2006-2007.
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 neobsahuje zákaz obchodovania s nelegálne vyťaženým drevom a výrobkami z 
takéhoto dreva, ako ho zaviedol Parlament;

 nezahrnuje žiadne záväzky hospodárskych subjektov okrem tých, ktorí prvýkrát 
uvádzajú drevo a výrobky z dreva na vnútorný trh;

 zužuje vymedzenie uplatniteľných právnych predpisov v porovnaní s vymedzením 
Parlamentu;

 nešpecifikuje sankcie ani nepožaduje trestné sankcie za vážne porušenia;
 zavádza zmiešaný režim uznávania monitorovacích organizácií na rozdiel od 

centralizovaného systému, ktorý schválil Parlament;
 neobsahuje žiadne ustanovenia o budúcom označovaní a vypracovaní požiadaviek na 

trvalú udržateľnosť;
 plánuje, že nariadenie by sa malo uplatňovať až 30 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti, kým Parlament odhlasoval 12 mesiacov;

V záujme posilnenia možnosti, aby sa návrhom nariadenia dosiahol cieľ – zabrániť 
obchodovaniu s nelegálne vyťaženým drevom a výrobkami z takéhoto dreva na vnútornom 
trhu EÚ, spravodajkyňa znovu navrhla mnohé z kľúčových bodov z prvého čítania v 
Parlamente. Podrobnejšie sú opísané nižšie.

Zákaz

V prvom rade, nariadenie, ako ho predkladá Rada, vlastne nezakazuje dovoz a predaj 
nelegálne vyťaženého dreva. Nerieši teda „nedostatočné pravidlá zamerané na predchádzanie 
obchodu s nezákonne získaným drevom“,1 ktoré uvádza návrh Komisie ako príčinu 
pretrvávania nelegálnej ťažby dreva. Revidovaný Laceyho zákon, prijatý v máji 2008 v USA, 
uzákoňuje tento zákaz, takže precedens už existuje. Neexistujú dôvody, prečo by to EÚ 
nemohla napodobniť a dokonca ísť ďalej.

Spravodajkyňa preto znovu navrhuje výslovnú požiadavku, aby hospodárske subjekty 
neumiestňovali na trh ani nesprístupňovali na trhu nelegálne vyťažené drevo a výrobky z 
takéhoto dreva. Systém náležitej starostlivosti bez tohto dôležitého zákazu obchodovania s 
nelegálne vyťaženým drevom ukladá hospodárskym subjektom administratívne povinnosti 
bez toho, aby bola zaručená účinnosť v dosiahnutí celkového cieľa.

Pôsobnosť systému náležitej starostlivosti a požiadavky zákonnosti

Spravodajkyňa znovu pridáva do návrhu nariadenia rozlíšenie medzi hospodárskymi 
subjektmi, ktoré drevo a výrobky z dreva „uvádzajú na trh“ (s významom, že ho sprístupňujú 
na trhu po prvýkrát), a subjektmi, ktoré ich „sprístupňujú na trhu“ (to sú všetky hospodárske 
subjekty v dodávateľskom reťazci).

Požiadavka uplatňovať náležitú starostlivosť podporí dobrú prax a v ideálnom prípade budú 
všetky subjekty v dodávateľskom reťazci uplatňovať systém náležitej starostlivosti. 
Spravodajkyňa si je však vedomá, že to môže byť nereálne pre malé hospodárske subjekty, a 
preto obmedzuje všetky požiadavky na subjekty, ktoré uvádzajú výrobky na trh a ktoré majú 
                                               
1 Návrh nariadenia, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z 
dreva na trh, (KOM(2008) 644/3) s. 2.
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zjavne najväčší vplyv na to, čo vstupuje do EÚ, a teda nesú najväčšiu zodpovednosť.

Súčasne by všetky hospodárske subjekty v dodávateľskom reťazci mali byť povinné 
dodržiavať hlavný zákaz – sprístupňovať nelegálne vyťažené drevo a výrobky z takéhoto 
dreva na trhu a mali by tomu venovať primeranú pozornosť. Možnosť trestného stíhania za 
obchodovanie s nelegálne vyťaženým drevom, ktorá sa uplatní na všetky hospodárske 
subjekty v dodávateľskom reťazci, bude subjekty nútiť, aby na trhu uprednostňovali 
spoľahlivých a renomovaných dodávateľov, t. j. tých, ktorí najúčinnejšie uplatňujú povinnosť 
náležitej starostlivosti. Bremeno zodpovednosti sa tým rozdelí na hospodárske subjekty 
rovnomernejšie.

V záujme zabezpečenia sledovateľnosti výrobkov by podľa názoru spravodajkyne mali všetky 
hospodárske subjekty registrovať a poskytovať základné informácie o výrobkoch, ich zdroji a 
subjektoch, ktorým ich dodávajú.

Uplatniteľné právne predpisy

Akčný plán EÚ FLEGT uvádza, že „širším cieľom EÚ je podpora trvalo udržateľného 
lesného hospodárstva“1, a zaväzuje EÚ, aby riešila problém nezákonnej ťažby dreva 
komplexným spôsobom. Nariadenie musí okrem riešenia problému nelegálnej ťažby z 
trhového hľadiska prispieť k širšiemu cieľu trvalo udržateľného rozvoja ako prostriedku 
riešenia sprievodných problémov.

Rozšírenie pôsobnosti uplatniteľných právnych predpisov, vo vzťahu ku ktorým je 
vymedzená „zákonnosť“, by pomohlo dosiahnuť tento cieľ. Ako zmluvné strany viacerých 
medzinárodných a regionálnych dohôd sa EÚ a členské štáty právne a politicky zaviazali 
ochraňovať prírodné zdroje a využívať ich trvalo udržateľným spôsobom, zmierňovať 
chudobu a ochraňovať práva pôvodných obyvateľov a komunít závislých od lesa. Nariadenie 
môže byť prostriedkom, ktorý umožní plnenie ustanovení týchto dohôd.

Preto spravodajkyňa rozšírila vymedzenie pojmu „uplatniteľné právne predpisy“ v článku 2 a 
pridala časť znenia z prvého čítania v Parlamente.

Sankcie

Spravodajkyňa je pevne presvedčená, že na zabezpečenie konzistentnosti pri uplatňovaní 
nariadenia sú potrebné usmernenia o sankciách. Hoci nadobudnutím platnosti Lisabonskej 
zmluvy Parlament získal ešte väčší priestor na špecifikáciu výšky sankcií, spravodajkyňa sa 
rozhodla opätovne zaviesť hlavnú časť obsahu tejto otázky z prvého čítania v Parlamente.

Výnimka pre recyklované výrobky a zanedbateľný zisk

Rada zavádza výnimku z pôsobnosti nariadenia pre recyklované výrobky. Spravodajkyňa sa 
domnieva, že vymedzenie nie je veľmi jasné, a je presvedčená, že znenie by mohlo spôsobiť v 
návrhu nariadenia prípadné medzery. Túto výnimku preto vypustila.

                                               
1 Akčný plán EÚ FLEGT (KOM(2003)251).
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Rada zavádza aj pojem „zanedbateľný zisk“, ktorý by v určitých prípadoch oprávňoval 
hospodársky subjekt neprijať opatrenia na zmiernenie rizika. Spravodajkyňa je presvedčená, 
že bez jasného vymedzenia by mohlo zavedenie tohto pojmu viesť k rôznym interpretáciám, 
čo by mohlo oslabiť účinnosť systému náležitej starostlivosti. Preto odkaz na zanedbateľný 
zisk vypustila.

Monitorovacie organizácie a ich akreditácia

Spravodajkyňa navrhuje, aby sa rozhodnutie o uznaní organizácie za monitorovaciu 
organizáciu prijímalo na úrovni EÚ, nie na vnútroštátnej úrovni, aby pre organizácie, ktoré 
monitorujú systémy náležitej starostlivosti, platili zosúladené normy. Centralizovaná 
akreditácia a jasné kritériá nariadenia by zabezpečili jednotné a transparentné uplatňovanie a 
znížili by administratívnu zložitosť v organizáciách, ktoré pôsobia vo viacerých členských 
štátoch. Preto sa spravodajkyňa v tejto otázke znovu vrátila k pozícii Parlamentu z prvého 
čítania.

Delegované akty

Spravodajkyňa je presvedčená, že je dôležité poveriť Komisiu právomocou prijať delegované 
akty, ktoré sa týkajú okrem iného systémov náležitej starostlivosti, kontrol a označovania, ale 
že zároveň je dôležité, aby Parlament prijal usmernenia o cieľoch týchto aktov. Na praktické 
ustanovenia spravodajkyňa navrhuje použiť znenie prijaté v de Brúnovej správe o pasoch pre 
spoločenské zvieratá.


