
AM\1215841SK.docx PE658.387v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

14.10.2020 A9-0179/15

Pozmeňujúci návrh 15
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
v mene skupiny ECR

Správa A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Odlesňovanie
2020/2006(INL)

Návrh uznesenia
Príloha I – odsek 23 – pododsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ak hospodársky subjekt zavedie nové 
operácie alebo zapojí nových obchodných 
partnerov, mal by identifikovať subjekty 
zapojené do nového dodávateľského a 
investičného reťazca a posúdiť ich 
politiky a postupy, ako aj ich miesta 
ťažby, výroby, získavania a spracovania. 
V prípade existujúcich operácií by sa mali 
identifikovať a posúdiť pretrvávajúce 
nepriaznivé vplyvy a škody, ako aj možné 
riziká. Analýza rizík by sa mala vykonať 
so zreteľom na riziká a vplyvy, ktoré 
pre prírodné lesy a prírodné ekosystémy, 
pôvodné obyvateľstvo, miestne 
spoločenstvá a jednotlivcov predstavuje 
činnosť hospodárskeho subjektu, a nie so 
zreteľom na významné riziko pre 
akcionárov spoločnosti. Ak majú 
hospodárske subjekty veľký počet 
dodávateľov, mali by určiť všeobecné 
oblasti, v ktorých je riziko nepriaznivých 
vplyvov najvýraznejšie, a na základe tohto 
posúdenia rizika stanoviť, ktorí 
dodávatelia by mali byť uprednostnení na 
účely náležitej starostlivosti.

Ak hospodársky subjekt zavedie nové 
operácie alebo zapojí nových obchodných 
partnerov, mal by stanoviť postupy 
posudzovania rizík, ktoré by 
hospodárskemu subjektu umožnili 
analyzovať a hodnotiť riziko pre lesy a ich 
ekosystémy.

Or. en



AM\1215841SK.docx PE658.387v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

14.10.2020 A9-0179/16

Pozmeňujúci návrh 16
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
v mene skupiny ECR

Správa A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Odlesňovanie
2020/2006(INL)

Návrh uznesenia
Príloha I – odsek 23 – pododsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

S výnimkou prípadov, keď je riziko 
zistené v priebehu postupov identifikácie 
a posudzovania rizika uvedených v 
písmene b) zanedbateľné, a preto 
hospodársky subjekt nemá žiadny 
zostávajúci dôvod obávať sa, že komodity 
a produkty možno nespĺňajú kritériá 
stanovené v tomto rámci, mali by 
hospodárske subjekty prijať postupy na 
zmiernenie rizika. Tieto postupy by mali 
pozostávať zo súboru vhodných 
a primeraných opatrení, ktoré účinne 
a preukázateľne znižujú všetky zistené 
riziká na zanedbateľnú úroveň, napr. 
zmenu zmlúv s dodávateľmi, poskytovanie 
podpory dodávateľom pri zmene ich 
postupov, zmenu nákupných 
a investičných postupov na účely 
zákonného umiestnenia dotknutých 
komodít a výrobkov na vnútorný trh 
a so zreteľom naň.

Hospodárske subjekty by mali zaviesť 
opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré by 
mali pozostávať zo súboru opatrení a 
postupov, ktoré sú vhodné a primerané na 
účinné minimalizovanie tohto rizika a 
ktoré môžu zahŕňať požiadavku na 
dodatočné informácie alebo dokumenty 
a/alebo požiadavku overenia treťou 
stranou.

Or. en



AM\1215841SK.docx PE658.387v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

14.10.2020 A9-0179/17

Pozmeňujúci návrh 17
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
v mene skupiny ECR

Správa A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Odlesňovanie
2020/2006(INL)

Návrh uznesenia
Príloha I – odsek 23 – písmeno e

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

e) Monitorovanie a neustále 
zlepšovanie účinnosti ich systému 
náležitej starostlivosti a jeho vykonávania

e) Každoročné podávanie správ 
podnikov o náležitej starostlivosti v 
dodávateľskom reťazci

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/18

Pozmeňujúci návrh 18
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
v mene skupiny ECR

Správa A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Odlesňovanie
2020/2006(INL)

Návrh uznesenia
Príloha I – odsek 23 – pododsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali pravidelne 
kontrolovať, či je ich systém náležitej 
starostlivosti vhodný na predchádzanie 
škodám a zabezpečenie súladu komodít 
a produktov so stanoveným rámcom, a ak 
nie, prispôsobiť ho alebo vyvinúť iné 
opatrenia. Hodnotenie systému náležitej 
starostlivosti by sa malo zakladať na 
kvalitatívnych a kvantitatívnych 
ukazovateľoch, na internej a externej 
spätnej väzbe a jasných účtovných 
postupoch.

Hospodárske subjekty by mali každoročne 
kontrolovať, či je ich systém náležitej 
starostlivosti vhodný na predchádzanie 
škodám a zabezpečenie súladu komodít 
a produktov so stanoveným rámcom, a ak 
nie, prispôsobiť ho alebo vyvinúť iné 
opatrenia. Hodnotenie systému náležitej 
starostlivosti by sa malo zakladať na 
kvalitatívnych a kvantitatívnych 
ukazovateľoch a na internej spätnej väzbe 
na úrovni rady a externej spätnej väzbe 
a jasných účtovných postupoch.

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/19

Pozmeňujúci návrh 19
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
v mene skupiny ECR

Správa A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Odlesňovanie
2020/2006(INL)

Návrh uznesenia
Príloha I – odsek 23 – pododsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Certifikačné systémy tretích strán môžu 
dopĺňať a zabezpečovať identifikáciu 
pôvodu produktov, zložky posudzovania 
rizika a zmierňovania rizík systémov 
náležitej starostlivosti, ak sú tieto systémy 
primerané z hľadiska rozsahu a prísnosti 
kritérií udržateľnosti na ochranu 
prírodných lesov a prírodných 
ekosystémov pred premenou 
a degradáciou, ako sa stanovuje v návrhu, 
a pokiaľ ide o ich schopnosť monitorovať 
dodávateľský reťazec, a za predpokladu, že 
spĺňajú primeranú úroveň transparentnosti, 
nestrannosti a spoľahlivosti. Komisia by 
mala delegovaným aktom stanoviť 
minimálne kritériá a usmernenia pre 
hospodárske subjekty na posudzovanie 
dôveryhodnosti a spoľahlivosti 
certifikačných systémov tretích strán. 
Tieto minimálne kritériá by mali 
zaručovať predovšetkým nezávislosť od 
daného odvetvia, začlenenie sociálnych 
a environmentálnych záujmov do 
stanovovania noriem, nezávislý externý 
audit, zverejňovanie audítorských správ, 
transparentnosť vo všetkých fázach 
a otvorenosť. V rámci systémov 
certifikácie by sa malo udeľovať 
osvedčenie len produktom so 100 % 
certifikovaným zložením. Hospodárske 
subjekty môžu používať pre svoje systémy 
náležitej starostlivosti iba tie certifikačné 
systémy, ktoré spĺňajú tieto kritériá. 

Certifikačné systémy tretích strán dopĺňajú 
a zabezpečujú identifikáciu pôvodu 
produktov, zložky posudzovania rizika 
a zmierňovania rizík systémov náležitej 
starostlivosti, ak sú tieto systémy 
primerané z hľadiska rozsahu a prísnosti 
kritérií udržateľnosti na ochranu lesov 
a ich ekosystémov pred premenou 
a degradáciou, ako sa stanovuje v návrhu,  
schopnosti monitorovať dodávateľský 
reťazec, a spĺňajú primeranú úroveň 
transparentnosti, nestrannosti 
a spoľahlivosti. Pri navrhovaní systémov 
zodpovednosti by sa mala zohľadniť 
implementácia týchto systémov tretích 
strán a ich dodržiavanie. Komisia by mala 
stanoviť minimálne kritériá pre 
certifikačné systémy a certifikovať ich; 
hospodárske subjekty by mali mať 
možnosť používať certifikačné systémy s 
certifikáciou EÚ ako odvetvovú normu. 
Vždy, keď je to možné, mali by sa 
používať existujúce certifikačné schémy a 
monitorovanie.
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Certifikácia treťou stranou by však 
nemala narušiť zásadu zodpovednosti 
hospodárskeho subjektu.

Or. en


