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15.10.2020 A9-0179/20

Pozmeňujúci návrh 20
Hildegard Bentele
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely1; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že v oznámení Komisie s 
názvom Posilnenie opatrení EÚ na ochranu 
a obnovu svetových lesov z júla 2019 sa 
uznáva, že dopyt Únie po výrobkoch, ako 
je palmový olej, mäso, sója, kakao, 
kukurica, drevo a kaučuk, a to aj vo forme 
spracovaných výrobkov alebo služieb, je 
veľkou hnacou silou odlesňovania, 
degradácie lesov, ničenia ekosystémov a 
súvisiaceho porušovania ľudských práv na 
celom svete a predstavuje približne 10 % 
celosvetového podielu na odlesňovaní v 
rámci celkovej konečnej spotreby25; okrem 
toho konštatuje, že ku globálnemu 
odlesňovaniu prispieva aj spotreba 
ďalších komodít v EÚ, ako sú bavlna, 
káva, cukrová trstina, repka olejná a 
krevety pochádzajúce z mangrovov;

1.  1. zdôrazňuje, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely1; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že v oznámení Komisie s 
názvom Posilnenie opatrení EÚ na ochranu 
a obnovu svetových lesov z júla 2019 sa 
uznáva, že dopyt Únie po výrobkoch, ktoré 
predstavujú hrozbu pre lesy a ich 
ekosystémy1a, ako je palmový olej, mäso, 
sója, kakao, kukurica a kaučuk, a to aj vo 
forme spracovaných výrobkov alebo 
služieb, môže byť veľkou hnacou silou 
odlesňovania a súvisiaceho porušovania 
ľudských práv na celom svete a 
predstavuje približne 10 % celosvetového 
podielu na odlesňovaní v rámci celkovej 
konečnej spotreby;

_________________
25 FAO. 2016. Stav svetových lesov 2016. 
Lesníctvo a poľnohospodárstvo: výzvy a 
príležitosti spojené s využívaním pôdy. 
Rím. http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf.

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/21

Pozmeňujúci návrh 21
Hildegard Bentele
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že pralesy sú 
nenahraditeľné a ich stratu nemožno 
kompenzovať žiadnym prístupom 
založeným na pestovaní nových lesov; 
konštatuje, že zastavenie odlesňovania a 
degradácie lesov v spojení s ochranou 
existujúcich lesov, udržateľnou obnovou, 
zalesňovaním a opätovným zalesňovaním 
tak, aby sa maximalizovala ich schopnosť 
ukladať uhlík a chrániť biodiverzitu, môže 
zabezpečiť živobytie miestnych komunít a 
zvýšiť ich príjmy a ponúknuť príležitosti 
na hospodársky rozvoj; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam podpory agroekológie 
a udržateľnej poľnohospodárskej výroby na 
celosvetovej, vnútroštátnej, regionálnej a 
miestnej úrovni, ako aj dôležitosť 
predchádzania neudržateľnému využívaniu 
pôdy a obhospodarovaniu, zvládania 
prírodných rušivých faktorov a 
zmierňovania zmeny klímy;

7. zdôrazňuje, že pralesy sú 
nenahraditeľné a ich stratu nemožno 
kompenzovať žiadnym prístupom 
založeným na pestovaní nových lesov; 
konštatuje, že zastavenie odlesňovania a 
degradácie lesov v spojení s udržateľným 
obhospodarovaním lesov tak, aby sa 
maximalizovala ich schopnosť ukladať 
uhlík a chrániť biodiverzitu, môže 
zabezpečiť živobytie miestnych komunít a 
zvýšiť ich príjmy a ponúknuť príležitosti 
na hospodársky rozvoj; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam podpory agroekológie 
a udržateľnej poľnohospodárskej výroby na 
celosvetovej, vnútroštátnej, regionálnej a 
miestnej úrovni, ako aj dôležitosť 
predchádzania neudržateľnému využívaniu 
pôdy a obhospodarovaniu, zvládania 
prírodných rušivých faktorov a 
zmierňovania zmeny klímy;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/22

Pozmeňujúci návrh 22
Hildegard Bentele
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje skutočnosť, že príčiny 
odlesňovania presahujú rámec odvetvia 
lesného hospodárstva ako takého a súvisia 
so širokou škálou otázok, ako je držba 
pôdy, slabá štátna moc a presadzovanie 
práva, ochrana práv pôvodného 
obyvateľstva, zmena klímy, demokracia, 
ľudské práva a politická sloboda, úrovne 
spotreby komodít, vysoká závislosť od 
dovozu krmív, poľnohospodárske politiky, 
ako aj nedostatok verejných politík 
podporujúcich a podnecujúcich udržateľné 
a legálne získavané a vyrábané komodity; 
pripomína, že domorodé ženy a 
poľnohospodárky zohrávajú v ochrane 
lesných ekosystémov ústrednú úlohu; 
vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje 
úsilie o celostné riešenie odlesňovania 
jednotným a právne záväzným politickým 
rámcom a zároveň zabezpečila zachovanie 
ekosystémov; domnieva sa, že rodová 
rovnosť vo vzdelávaní v oblasti lesného 
hospodárstva je kľúčovým prvkom 
udržateľného obhospodarovania lesov, 
ktorý by sa mal premietnuť do politík 
Únie;

9. zdôrazňuje skutočnosť, že príčiny 
odlesňovania presahujú rámec odvetvia 
lesného hospodárstva ako takého a súvisia 
so širokou škálou otázok, ako je držba 
pôdy, slabá štátna moc a presadzovanie 
práva, ochrana práv pôvodného 
obyvateľstva, zmena klímy, demokracia, 
ľudské práva a politická sloboda, úrovne 
spotreby komodít, vysoká závislosť od 
dovozu krmív, poľnohospodárske politiky, 
ako aj nedostatok verejných politík 
podporujúcich a podnecujúcich udržateľné 
a legálne získavané a vyrábané 
komodity; pripomína, že domorodé ženy a 
poľnohospodárky zohrávajú v ochrane 
lesných ekosystémov ústrednú úlohu; 
vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje 
úsilie o celostné riešenie odlesňovania 
jednotným a právne záväzným politickým 
rámcom, a domnieva sa, že rodová rovnosť 
vo vzdelávaní v oblasti lesného 
hospodárstva je kľúčovým prvkom 
udržateľného obhospodarovania lesov, 
ktorý by sa mal premietnuť do politík EÚ;
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15.10.2020 A9-0179/23

Pozmeňujúci návrh 23
Hildegard Bentele
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že Európsky 
parlament prijal od decembra 2015 
štyridsať námietok proti dovozu geneticky 
modifikovaných potravín a krmív, z 
ktorých jedenásť bolo proti dovozu 
geneticky modifikovanej sóje; pripomína, 
že jedným z dôvodov namietania proti 
tomuto dovozu bolo odlesňovanie spojené 
s pestovaním v krajinách ako Brazília a 
Argentína, kde je sója takmer výlučne 
geneticky modifikovaná na používanie s 
pesticídmi; poznamenáva, že v nedávnej 
recenzovanej vedeckej štúdii, ktorú 
uskutočnili výskumní pracovníci z Únie, 
sa zistilo, že Únia má v dôsledku dovozu 
sóje z Brazílie najväčšiu uhlíkovú stopu 
na svete, ktorá je o 13,8 % väčšia ako 
uhlíková stopa spojená s dovozom do 
Číny, ktorá je najväčším svetovým 
dovozcom sóje; konštatuje, že táto veľká 
uhlíková stopa Únie je spôsobená jej 
podielom na emisiách spojených s 
odlesňovaním27; ďalej poznamenáva, že 
podľa Komisie prispieva Únia k 
celosvetovému odlesňovaniu a súvisiacim 
emisiám historicky v najväčšej miere 
dovozom sóje, ktorý má takmer polovičný 
podiel na odlesňovaní spojenom s 
celkovým dovozom do Únie28 ;

11. poznamenáva, že Európsky 
parlament prijal od decembra 2015 
štyridsať námietok proti dovozu geneticky 
modifikovaných potravín a krmív, z 
ktorých jedenásť bolo proti dovozu 
geneticky modifikovanej sóje; pripomína, 
že jedným z dôvodov namietania proti 
tomuto dovozu bolo odlesňovanie spojené 
s pestovaním v krajinách ako Brazília a 
Argentína, kde je sója takmer výlučne 
geneticky modifikovaná na používanie s 
pesticídmi ; poznamenáva, že podľa 
Komisie prispieva Únia k celosvetovému 
odlesňovaniu a súvisiacim emisiám 
historicky v najväčšej miere dovozom sóje, 
ktorý má takmer polovičný podiel na 
odlesňovaní spojenom s celkovým 
dovozom do Únie28;

_________________ _________________
27 N. Escobar, E. J. Tizado, E. K. zu 
Ermgassen, P. Löfgren, J. Börner a J. 
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Godar (2020). Spatially-explicit footprints 
of agricultural commodities: Mapping 
carbon emissions embodied in Brazil's soy 
exports (Priestorovo-explicitné stopy 
poľnohospodárskych komodít: mapovanie 
emisií uhlíka z vývozu sóje z Brazílie.) 
Global Environmental Change, 62, 
102067 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0959378019308623.
28 Technická správa Komisie 2013 – 063, 
Vplyv spotreby EÚ na odlesňovanie: 
Komplexná analýza vplyvu spotreby EÚ na 
odlesňovanie, štúdia financovaná 
Európskou komisiou, GR ENV, 
realizovaná VITO, IIASA, HIVA a IUCN 
NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf
/1.%20Report%20analysis%20of%20impa
ct.pdf, s. 23 – 24.

28 Technická správa Komisie 2013 – 063, 
Vplyv spotreby EÚ na odlesňovanie: 
Komplexná analýza vplyvu spotreby EÚ na 
odlesňovanie, štúdia financovaná 
Európskou komisiou, GR ENV, 
realizovaná VITO, IIASA, HIVA a IUCN 
NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf
/1.%20Report%20analysis%20of%20impa
ct.pdf, s. 23 – 24.
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15.10.2020 A9-0179/24

Pozmeňujúci návrh 24
Hildegard Bentele
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta rastúce povedomie podnikov o 
probléme globálneho odlesňovania, 
degradácie lesov a ničenia ekosystémov, o 
potrebe podnikových opatrení a 
zodpovedajúcich záväzkov, ako aj o 
rastúcich výzvach na transparentné, 
konzistentné, jednotné, spoľahlivé a 
vynútiteľné požiadavky na udržateľné 
dodávateľské reťazce vrátane zníženého 
dopytu po komoditách ohrozujúcich lesy; 
konštatuje, že niektoré hospodárske 
subjekty prijali newyorské vyhlásenie o 
lesoch z roku 2014 a podnikli opatrenia na 
riešenie odlesňovania, ktoré sú však, žiaľ, 
často neambiciózne, vzťahujú sa len na 
časti dodávateľského reťazca a nie sú 
koncipované tak, aby riešili viaceré 
vzájomne prepojené faktory 
odlesňovania29, a preto nespĺňajú svoje 
tvrdenia týkajúce sa udržateľnosti a 
oznámené záväzky; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že dobrovoľné záväzky 
spoločností v oblasti boja proti 
odlesňovaniu zatiaľ nie sú dostatočné na 
zastavenie globálneho odlesňovania;

14. víta rastúce povedomie podnikov o 
probléme globálneho odlesňovania, 
degradácie lesov a ničenia ekosystémov, o 
potrebe podnikových opatrení a 
zodpovedajúcich záväzkov, ako aj o 
rastúcich výzvach na transparentné, 
konzistentné, jednotné, spoľahlivé a 
vynútiteľné požiadavky na udržateľné 
dodávateľské reťazce vrátane zníženého 
dopytu po komoditách ohrozujúcich lesy; 
konštatuje, že niektoré hospodárske 
subjekty prijali newyorské vyhlásenie o 
lesoch z roku 2014 a podnikli opatrenia na 
riešenie odlesňovania;

_________________
29 Hodnotiaca správa o newyorskom 
vyhlásení päť rokov po jeho prijatí s 
názvom Protecting and restoring forests. 
A Story of Large Commitments yet 
Limited Progress (Ochrana a obnova 
lesov. Príbeh veľkých sľubov, ale malého 
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pokroku), september 2019. 

https://forestdeclaration.org/images/uploa
ds/resource/2019NYDFReport.pdf

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/25

Pozmeňujúci návrh 25
Hildegard Bentele
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. poukazuje na to, že certifikačné 
systémy tretích strán zohrávajú dôležitú 
úlohu pri spájaní podnikov a občianskej 
spoločnosti s cieľom dosiahnuť spoločné 
chápanie problému odlesňovania; 
konštatuje však, že hoci dobrovoľné 
certifikačné systémy tretích strán prispeli 
k vypracovaniu osvedčených postupov, 
tieto systémy nemôžu samy osebe zastaviť 
ani zvrátiť globálne odlesňovanie a 
degradáciu ekosystémov a mali by byť len 
doplnením záväzných opatrení; 
konštatuje, že dobrovoľná certifikácia 
tretích strán môže byť pomocným 
nástrojom na posúdenie a zmiernenie 
rizík súvisiacich s odlesňovaním, ak je 
navrhnutá a v plnej miere 
implementovaná so zreteľom na dobre 
vymedzené, merateľné a ambiciózne 
kritériá udržateľnosti, na ktorých sa 
zakladá, dôkladnosť certifikačného a 
akreditačného procesu, nezávislé 
mechanizmy monitorovania a kontroly 
súladu, možnosti monitorovania 
dodávateľského reťazca a 
náležité požiadavky na ochranu pralesov 
a iných prírodných lesov a podporu 
udržateľného obhospodarovania lesov;

15. poukazuje na to, že certifikačné 
systémy tretích strán zohrávajú dôležitú 
úlohu pri spájaní podnikov a občianskej 
spoločnosti s cieľom dosiahnuť spoločné 
chápanie problému odlesňovania a že 
dopĺňajú a zabezpečujú identifikáciu 
pôvodu produktov, zložky posudzovania 
rizika a zmierňovania rizík systémov 
náležitej starostlivosti, ak sú tieto systémy 
primerané z hľadiska rozsahu kritérií 
udržateľnosti na ochranu lesov a ich 
ekosystémov a ak spĺňajú primeranú 
úroveň transparentnosti, nestrannosti a 
spoľahlivosti;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/26

Pozmeňujúci návrh 26
Hildegard Bentele
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. konštatuje, že certifikácia a 
označovanie tretích strán nedokážu samy 
osebe účinne zabrániť tomu, aby na 
vnútorný trh Únie vstupovali komodity a 
výrobky, ktoré sú rizikové z hľadiska lesov 
a ekosystémov; zdôrazňuje preto, že 
certifikácia tretích strán môže len dopĺňať, 
avšak nie nahrádzať dôkladné a povinné 
procesy hospodárskych subjektov v oblasti 
náležitej starostlivosti, ktoré zabezpečujú 
aj ich spoločenskú a environmentálnu 
zodpovednosť v súlade so zásadou 
„znečisťovateľ platí“ zakotvenou v 
článku 191 ZFEÚ;

16. žiada Komisiu, aby stanovila 
minimálne kritériá týkajúce sa systémov 
certifikácie a overovala tieto systémy, a 
zdôrazňuje, že prijatie systémov 
certifikácie uznaných na úrovni EÚ ako 
odvetvovej normy by poskytlo istotu 
výrobcom, maloobchodníkom, podnikom 
a spotrebiteľom; pri navrhovaní systémov 
zodpovednosti by sa mala zohľadniť 
implementácia týchto systémov tretích 
strán a ich dodržiavanie;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/27

Pozmeňujúci návrh 27
Hildegard Bentele
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. konštatuje, že doteraz neexistujú 
žiadne pravidlá zakazujúce uvádzanie 
výrobkov, ktoré prispeli k ničeniu lesov, na 
trh Únie; poznamenáva, že dokonca aj 
drevo, ktoré bolo vyťažené legálne v 
súlade s právnymi predpismi krajiny 
pôvodu, môže prispievať k odlesňovaniu a 
pritom má stále voľný prístup na trh 
Únie; konštatuje, že spotrebitelia 
mnohých komodít, ktoré sú z hľadiska 
lesov a ekosystémov rizikové, preto v Únii 
nemajú žiadnu záruku, že tieto výrobky 
neprispeli k odlesňovaniu, a že v dôsledku 
toho spotrebitelia bezúhonne, nevedomky 
a nechtiac podnecujú odlesňovanie;

19. konštatuje, že doteraz neexistujú 
žiadne pravidlá zakazujúce uvádzanie 
výrobkov, ktoré prispeli k ničeniu lesov, na 
trh Únie;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/28

Pozmeňujúci návrh 28
Hildegard Bentele
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania a degradácie 
lesov, žiada však ambicióznejší politický 
prístup; vyzýva Komisiu, aby predložila 
návrh právneho rámca EÚ, ku ktorému 
bude priložené posúdenie vplyvu a ktorý 
bude založený na požiadavkách povinnej 
náležitej starostlivosti, podávania správ, 
zverejňovania informácií a účasti tretích 
strán, ako aj zodpovednosti a sankcií v 
prípade porušenia povinností pre všetky 
spoločnosti, ktoré prvýkrát uvádzajú na trh 
Únie komodity predstavujúce riziká pre 
lesy a ekosystémy a produkty získané z 
týchto komodít, a na požiadavke prístupu 
k spravodlivosti a prostriedkom nápravy 
pre obete porušenia týchto povinností; 
obchodníkom pôsobiacim na trhu Únie by 
sa mali uložiť povinnosti týkajúce sa 
vysledovateľnosti, najmä pokiaľ ide o 
identifikáciu pôvodu komodít a z nich 
získaných produktov v čase ich uvedenia 
na vnútorný trh Únie, s cieľom zabezpečiť 
udržateľné hodnotové reťazce, ktoré 
neprispievajú k odlesňovaniu, ako sa 
uvádza v prílohe k tomuto uzneseniu; 
zdôrazňuje, že rovnaký právny rámec by sa 
mal uplatňovať aj na všetky finančné 
inštitúcie, ktoré sú oprávnené vykonávať 
činnosť v Únii a ktoré poskytujú finančné 
prostriedky spoločnostiam, ktoré ťažia, 
získavajú, vyrábajú, spracovávajú alebo 
predávajú komodity a odvodené produkty 

24. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania a degradácie 
lesov, žiada však prísnejší politický 
prístup; vyzýva Komisiu, aby predložila 
návrh právneho rámca EÚ s posúdením 
vplyvu, ktorý bude založený na 
požiadavkách povinnej náležitej 
starostlivosti, podávania správ, 
zverejňovania informácií a účasti tretích 
strán, ako aj zodpovednosti ako 
procedurálneho konceptu a sankcií v 
prípade porušenia povinností pre všetky 
spoločnosti, ktoré prvýkrát uvádzajú na trh 
Únie komodity predstavujúce riziká pre 
lesy a ekosystémy a produkty získané z 
týchto komodít, a na požiadavke prístupu 
k spravodlivosti a prostriedkom nápravy 
pre obete porušenia týchto povinností; tieto 
povinnosti by sa mali obmedziť na 
odvetvia, ktoré majú najväčší vplyv na 
odlesňovanie; obchodníkom pôsobiacim 
na trhu Únie by sa mali uložiť povinnosti 
týkajúce sa vysledovateľnosti, najmä 
pokiaľ ide o identifikáciu pôvodu komodít 
a z nich získaných produktov v čase ich 
uvedenia na vnútorný trh Únie, s cieľom 
zabezpečiť udržateľné hodnotové reťazce, 
ktoré neprispievajú k odlesňovaniu, ako sa 
uvádza v prílohe k tomuto uzneseniu; 
zdôrazňuje, že rovnaký právny rámec by sa 
mal uplatňovať na všetky finančné 
inštitúcie, ktoré sú oprávnené vykonávať 
činnosť v Únii a ktoré poskytujú finančné 
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rizikové pre lesy a ekosystémy; prostriedky spoločnostiam, ktoré ťažia, 
získavajú, vyrábajú a spracovávajú 
komodity a odvodené produkty rizikové 
pre lesy a ekosystémy; poukazuje na to, že 
tieto povinnosti sa musia prispôsobiť 
schopnostiam malých a stredných 
podnikov; 

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/29

Pozmeňujúci návrh 29
Hildegard Bentele
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje, že podľa viacerých 
štúdií31 právny rámec na zabránenie 
vstupu výrobkov súvisiacich s 
odlesňovaním na vnútorný trh Únie 
nebude mať žiadny vplyv na objem a cenu 
komodít predávaných v Únii a zahrnutých 
v prílohe k tomuto uzneseniu a že 
dodatočné náklady hospodárskych 
subjektov na zavedenie týchto právnych 
povinností sú minimálne;

28. zdôrazňuje, že vplyv na objem a 
cenu komodít predávaných v Únii a 
zahrnutých v prílohe k tomuto uzneseniu 
a dodatočné náklady hospodárskych 
subjektov na zavedenie týchto nových 
právnych povinností vyplývajúcich z 
nového rámca EÚ treba posúdiť 
prostredníctvom posúdenia vplyvu 
vypracovaného Európskou komisiou;

_________________
31 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0959378014001046
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