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15.10.2020 A9-0179/30

Pozmeňujúci návrh 30
Hildegard Bentele
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 31 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31a. zdôrazňuje, že mnohé podniky 
Únie v dodávateľskom reťazci sú MSP, a 
preto vyzýva na účinné vykonávanie, ktoré 
je priaznivé pre MSP a ktoré obmedzuje 
ich administratívnu záťaž na nevyhnutné 
minimum; domnieva sa, že by sa mal 
zaviesť systém včasného varovania 
podnikov, ktorý by varoval podniky pri 
dovoze z regiónov, v ktorých 
pravdepodobne dochádza k odlesňovaniu;
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15.10.2020 A9-0179/31

Pozmeňujúci návrh 31
Hildegard Bentele
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. je presvedčený, že nariadenie EÚ o 
dreve, najmä jeho požiadavky na náležitú 
starostlivosť, predstavuje dobrý model, 
z ktorého sa dá vychádzať pri budúcom 
právnom rámci EÚ na zastavenie a 
zvrátenie globálneho odlesňovania, za 
ktoré je zodpovedná EÚ, ale že 
nedostatočné vykonávanie a presadzovanie 
nariadenia EÚ o dreve  a obmedzený 
rozsah výrobkov z dreva, na ktoré sa 
vzťahuje, znamenajú, že nariadenie 
nenapĺňa svojho ducha ani zámer; 
domnieva sa preto, že z nariadenia EÚ o 
dreve sa možno poučiť, pokiaľ ide o lepšie 
vykonávanie a pravidlá presadzovania 
práva týkajúce sa budúceho právneho 
rámca EÚ na zastavenie a zvrátenie 
globálneho odlesňovania, za ktoré 
zodpovedá EÚ; pripomína, že na 
zákonnosť ťažby a obchodovania s 
produktmi lesného hospodárstva sa v 
súčasnosti vzťahuje nariadenie EÚ o dreve, 
a preto zdôrazňuje, že v budúcom právnom 
rámci EÚ by sa malo zabrániť dvojitej 
regulácii a mali by sa harmonizovať 
opatrenia na reguláciu zákonnej a 
nezákonnej ťažby lesných produktov 
a obchodovania s nimi;

37. je presvedčený, že nariadenie EÚ o 
dreve, najmä jeho požiadavky na náležitú 
starostlivosť, predstavuje dobrý model, 
z ktorého sa dá vychádzať pri budúcom 
právnom rámci EÚ na zastavenie a 
zvrátenie globálneho odlesňovania, za 
ktoré je zodpovedná EÚ, ale že slabé 
vykonávanie a presadzovanie nariadenia 
EÚ o dreve  a obmedzený rozsah výrobkov 
z dreva, na ktoré sa vzťahuje, znamenajú, 
že nariadenie nenapĺňa svojho ducha ani 
zámer; domnieva sa preto, že z nariadenia 
EÚ o dreve sa možno poučiť, pokiaľ ide o 
lepšie vykonávanie a pravidlá 
presadzovania práva týkajúce sa budúceho 
právneho rámca EÚ na zastavenie a 
zvrátenie globálneho odlesňovania, za 
ktoré zodpovedá EÚ; pripomína, že na 
zákonnosť ťažby a obchodovania s 
produktmi lesného hospodárstva sa v 
súčasnosti vzťahuje nariadenie EÚ o dreve, 
a preto zdôrazňuje, že v budúcom právnom 
rámci EÚ by sa malo zabrániť dvojitej 
regulácii a mali by sa harmonizovať 
opatrenia na reguláciu zákonnej a 
nezákonnej ťažby lesných produktov 
a obchodovania s nimi;
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15.10.2020 A9-0179/32

Pozmeňujúci návrh 32
Hildegard Bentele
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 60

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

60. zdôrazňuje, že zmena regulačného 
rámca s cieľom legalizovať využívanie 
určitých oblastí a zmeniť vlastnícke práva 
nezohľadňuje negatívny vplyv na ľudské 
práva a životné prostredie spôsobený 
vykonávaním tejto zmeny; zdôrazňuje 
preto, že kritériá náležitej starostlivosti 
musia okrem zákonnosti konania zahŕňať 
aj ďalšie prvky;

60. zdôrazňuje, že zmena regulačného 
rámca s cieľom legalizovať využívanie 
určitých oblastí a zmeniť vlastnícke práva 
nezohľadňuje negatívny vplyv na ľudské 
práva a životné prostredie spôsobený 
vykonávaním tejto zmeny;
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15.10.2020 A9-0179/33

Pozmeňujúci návrh 33
Hildegard Bentele
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 61

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

61. konštatuje, že výroba komodít 
rizikových pre lesy a ekosystémy nemá 
negatívny vplyv na miestne spoločenstvá 
len prostredníctvom priameho 
odlesňovania, degradácie ekosystémov a 
zaberania pôdy, ale aj prostredníctvom 
zaberania vody, ktoré môže mať vplyv na 
lesy a iné ekosystémy; poukazuje preto na 
to, že právny rámec na zastavenie 
odlesňovania a degradácie prírodných 
ekosystémov by sa mal vzťahovať na 
otázku zákonnosti dodávok vody na 
výrobu komodít rizikových pre lesy a 
ekosystémy;

61. konštatuje, že výroba komodít 
rizikových pre lesy a ekosystémy nemá 
negatívny vplyv na miestne spoločenstvá 
len prostredníctvom priameho 
odlesňovania, degradácie ekosystémov a 
zaberania pôdy, ale aj prostredníctvom 
zaberania vody, ktoré môže mať vplyv na 
lesy a iné ekosystémy;
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15.10.2020 A9-0179/34

Pozmeňujúci návrh 34
Hildegard Bentele
v mene skupiny EPP

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

Návrh uznesenia
Odsek 68

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

68. zdôrazňuje, že vplyv spotreby 
komodít rizikových pre lesy a ekosystémy 
v Únii sa musí primerane riešiť v rámci 
všetkých následných, regulačných alebo 
neregulačných krokov a opatrení v 
súvislosti so stratégiou EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030, stratégiou „z 
farmy na stôl“ a nariadením o 
strategických plánoch SPP vrátane 
národných strategických plánov členských 
štátov;

68. zdôrazňuje, že vplyv spotreby 
komodít rizikových pre lesy a ekosystémy 
v Únii sa musí primerane riešiť v rámci 
všetkých následných, regulačných alebo 
neregulačných krokov;

;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/35

Pozmeňujúci návrh 35
Hildegard Bentele
v mene skupiny EPP

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

Návrh uznesenia
Odsek 69

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

69. je presvedčený, že okamžitá a 
radikálna zmena výrobných metód a 
modelov spotreby potravín je otázkou 
prvoradého významu; preto považuje za 
potrebné zavedenie účinných opatrení 
na zvýšenie podpory agroekologických 
postupov a zníženie potravinového odpadu 
v celom dodávateľskom reťazci; poukazuje 
na význam plánovania cielených 
osvetových opatrení pre spotrebiteľov 
s cieľom zvýšiť ich povedomie o vplyve 
modelov spotreby na lesy, biodiverzitu a 
klímu, a zároveň význam podporovania a 
uprednostňovania výberu potravín 
založených na produktoch rastlinného 
pôvodu;

69. zdôrazňuje, že je dôležité 
podnecovať udržateľné stravovanie, a to 
zvyšovaním informovanosti spotrebiteľov 
o vplyvoch modelov spotreby a 
poskytovaním informácií o strave, ktorá je 
pre ľudské zdravie prospešnejšia a má 
nižšiu environmentálnu stopu; považuje 
za potrebné zavedenie účinných opatrení 
na zvýšenie podpory agroekologických 
postupov a zníženie potravinového odpadu 
v celom dodávateľskom reťazci; poukazuje 
na význam plánovania cielených 
osvetových opatrení pre spotrebiteľov 
s cieľom zvýšiť ich povedomie o vplyve 
modelov spotreby na lesy, biodiverzitu a 
klímu, a zároveň význam podporovania a 
uprednostňovania výberu potravín 
založených na produktoch rastlinného 
pôvodu;
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15.10.2020 A9-0179/36

Pozmeňujúci návrh 36
Hildegard Bentele
v mene skupiny EPP

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

Návrh uznesenia
Odsek 74

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

74. zdôrazňuje, že politika Únie v 
oblasti bioenergie by mala spĺňať prísne 
sociálne a environmentálne kritériá;

74. zdôrazňuje, že politika Únie v 
oblasti bioenergie by mala spĺňať prísne 
sociálne a environmentálne kritériá; 
pripomína, že v smernici RED II sa 
obmedzuje príspevok na cieľ Únie v 
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 
týkajúci sa potravinárskych a kŕmnych 
plodín, ktoré sa považujú za plodiny s 
vysokým rizikom nepriamej zmeny 
využívania pôdy a v súvislosti s ktorými sa 
pozoruje významné rozšírenie oblasti 
výroby surovín na pôdu s vysokými 
zásobami uhlíka; konštatuje, že príspevok 
takýchto biopalív s vysokým rizikom 
nepriamej zmeny využívania pôdy sa do 
roku 2030 zníži na 0 %; považuje toto 
ustanovenie za veľmi dôležité, pretože 
obmedzuje negatívne a nezamýšľané 
vplyvy politiky Únie v oblasti energie z 
obnoviteľných zdrojov na globálne 
odlesňovanie;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/37

Pozmeňujúci návrh 37
Hildegard Bentele
v mene skupiny EPP

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

Návrh uznesenia
Odsek  74 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

74a. pripomína, že Únia rieši riziko 
odlesňovania prostredníctvom nariadenia 
EÚ o dreve (EUTR), oznámenia Komisie z 
21. mája 2003 s názvom Vynútiteľnosť 
práva, správa a obchod v lesnom 
hospodárstve (FLEGT) – návrh akčného 
plánu EÚ, dobrovoľných dohôd o 
partnerstve, ktorými sa podporujú procesy 
s účasťou viacerých zainteresovaných 
strán v producentských krajinách, a 
smernice o obnoviteľných zdrojoch 
energie (RED II)1a, ktoré obsahujú 
množstvo pravidiel a mohli by poslúžiť 
ako cenný základ na minimalizovanie 
rizika odlesňovania a nezákonnej ťažby 
dreva; konštatuje, že smernica RED II 
rozširuje povinnosť spĺňať kritériá trvalej 
udržateľnosti z biopalív na všetky 
konečné použitia bioenergie vrátane 
vykurovania/chladenia a elektrickej 
energie, ale keďže sa vzťahuje len na 
suroviny používané na výrobu bioenergie, 
v súčasnosti nemôže zabezpečiť, aby 
neenergetické používanie komodít 
súvisiacich s odlesňovaním alebo 
konverziou ekosystémov ako biopalív 
nebolo povolené;
_________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 
2018 o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 
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21.12.2018, s. 82).
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15.10.2020 A9-0179/38

Pozmeňujúci návrh 38
Hildegard Bentele
v mene skupiny EPP

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

Návrh uznesenia
Odsek 79

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

79. konštatuje, že súčasné vymedzenie 
pojmu les, jeho kategorizácia a rozsah 
ďalších podmienok a zásad spojených s 
odlesňovaním prostredníctvom 
udržateľného obhospodarovania lesov, 
ktoré prijali príslušné orgány, napríklad 
Organizácia OSN pre výživu 
a poľnohospodárstvo (FAO), sú čisto 
technické a dostatočne nerozlišujú medzi 
prírodnými lesmi a lesnými plantážami, v 
ktorých hospodárska funkcia lesa výrazne 
prevažuje nad jeho ďalšími funkciami, a 
zdôrazňuje, že by to v konečnom dôsledku 
mohlo viesť ku skresleniu údajov o rozlohe 
a stave svetových lesov; vyzýva príslušné 
zainteresované strany, aby zjednotili 
používanie terminológie v súlade so 
znením uvedeným v prílohe k návrhu 
uznesenia, a zdôrazňuje význam tohto 
objasnenia pre účinné využívanie 
súvisiacich nástrojov;

79. konštatuje, že súčasné vymedzenie 
pojmu les, jeho kategorizácia a rozsah 
ďalších podmienok a zásad spojených s 
odlesňovaním prostredníctvom 
udržateľného obhospodarovania lesov, 
ktoré prijali príslušné orgány, napríklad 
Organizácia OSN pre výživu 
a poľnohospodárstvo (FAO), sú čisto 
technické a dostatočne nerozlišujú medzi 
prírodnými lesmi a lesnými plantážami, v 
ktorých hospodárska funkcia lesa výrazne 
prevažuje nad jeho ďalšími funkciami, a 
zdôrazňuje, že by to v konečnom dôsledku 
mohlo viesť ku skresleniu údajov o rozlohe 
a stave svetových lesov; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla zjednotenie vymedzení 
pojmov uvedených v prílohe.

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/39

Pozmeňujúci návrh 39
Hildegard Bentele
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 87

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

87. vyzýva na vytvorenie mechanizmov 
včasného varovania s cieľom informovať 
verejné orgány, spoločnosti vrátane 
systémov tretích strán a spotrebiteľov 
komodít s pôvodom v oblastiach, kde hrozí 
konverzia ekosystémov formou straty 
a degradácie lesov a saván, a v oblastiach, 
v ktorých sa porušujú ľudské práva, a na 
pomoc pri riešení týchto problémov 
zintenzívnením dialógu a výmeny údajov s 
príslušnými tretími krajinami;

87. vyzýva na vytvorenie mechanizmov 
včasného varovania s cieľom informovať 
verejné orgány, spoločnosti vrátane 
systémov tretích strán a spotrebiteľov 
komodít s pôvodom v oblastiach, kde hrozí 
konverzia ekosystémov formou straty 
a degradácie lesov, a na pomoc pri riešení 
týchto problémov zintenzívnením dialógu a 
výmeny údajov s príslušnými tretími 
krajinami;

Or. en


