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Pozmeňujúci návrh 1
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Citácia 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– s ohľadom na ciele OSN v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, 
najmä na cieľ 15, ktorým je chrániť, 
obnovovať a podporovať udržateľné 
využívanie suchozemských ekosystémov, 
udržateľne obhospodarovať lesy, bojovať 
proti dezertifikácii a zastaviť a zvrátiť 
degradáciu pôdy a zastaviť stratu 
biodiverzity;

– s ohľadom na ciele OSN v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, 
najmä na cieľ 12 týkajúci sa zodpovednej 
spotreby a výroby, ako aj cieľ 15, ktorým 
je chrániť, obnovovať a podporovať 
udržateľné využívanie suchozemských 
ekosystémov, udržateľne obhospodarovať 
lesy, bojovať proti dezertifikácii a zastaviť 
a zvrátiť degradáciu pôdy a zastaviť stratu 
biodiverzity;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 2
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Citácia 8 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na štúdiu 
uskutočniteľnosti Komisie o možnostiach 
zintenzívnenia opatrení EÚ proti 
odlesňovaniu z januára 2018,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Marie Toussaint

Návrh uznesenia
Citácia 19 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Chartu základných 
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práv Európskej únie (2000/C 364/01),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Marie Toussaint

Návrh uznesenia
Citácia 19 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Dohovor o prístupe 
k informáciám, účasti verejnosti na 
rozhodovacom procese a prístupe k 
spravodlivosti v záležitostiach životného 
prostredia, ktorý prijala Európska 
hospodárska komisia OSN 25. júna 1998 
v Aarhuse,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Citácia 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na dohovor o 
pôvodnom a kmeňovom obyvateľstve 
z roku 1989,

vypúšťa sa

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 6
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Citácia 22 a (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na globálne 
hodnotenie lesných zdrojov FAO za rok 
2015 – adresár údajov FRA 2015,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Citácia 22 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na publikáciu FAO o 
stave svetových lesov z roku 2018 s 
názvom Cesty lesa k trvalo udržateľnému 
rozvoju. FAO (2018),

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 8
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Citácia 39 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery Rady z 28. 
júna 2018 o presadzovaní práva, správe 
lesného hospodárstva a obchode,

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 9
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Citácia 42 a (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na tzv. lesný záväzok 
1a z 21. marca 2019, ktorým sa mnohí 
poslanci Európskeho parlamentu 
zaviazali podporovať politiky na ochranu 
a obnovu lesov na celom svete a uznávať 
a zabezpečovať územia obyvateľov 
obývajúcich lesy a ich práva;
_________________
1a https://www.fern.org/news-
resources/forest-pledge-903/

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Citácia 42 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Výboru pre 
životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín s názvom „Úloha EÚ 
pri ochrane a obnove svetových lesov“ 
[(2019/2156(INI)],

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Citácia 42 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1905/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa 
ustanovuje nástroj financovania 
rozvojovej spolupráce,
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Or. cs

Pozmeňujúci návrh 12
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Citácia 42 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie 
z 25. októbra 2016 o zodpovednosti 
podnikov za vážne porušovania ľudských 
práv v tretích krajinách;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 13
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Citácia 42 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na vyhlásenie 
zástupcov občianskej spoločnosti o úlohe 
EÚ pri ochrane lesov a práv z apríla 2018,

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 14
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Citácia 42 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Celosvetový 
program boja proti zločinom páchaným 
na faune a lesoch Úradu OSN pre drogy a 
kriminalitu (UNODC),
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Or. cs

Pozmeňujúci návrh 15
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Citácia 42 e (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. XXXX/XXXX o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií,

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 16
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Citácia 42 f (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu FAO o 
stave svetových lesov za rok 2020,

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 17
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže biologicky rozmanité lesy, 
ktoré sú prírodnými zachytávačmi uhlíka, 
sú nevyhnutné v boji proti zmene klímy v 
súlade s cieľmi Parížskej dohody udržať 

A. keďže biologicky rozmanité lesy, 
ktoré sú prírodnými zachytávačmi uhlíka, 
sú nevyhnutné v boji proti zmene klímy v 
súlade s cieľmi Parížskej dohody udržať 
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zvýšenie priemernej globálnej teploty 
výrazne pod 2 °C v porovnaní s 
predindustriálnou úrovňou a pokračovať v 
úsilí o obmedzenie zvýšenia teploty na 
1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou, ako aj v súvislosti s adaptáciou na 
zmenu klímy a zachovaním biodiverzity;

zvýšenie priemernej globálnej teploty 
výrazne pod 1,5 °C v porovnaní s 
predindustriálnou úrovňou a pokračovať v 
úsilí o obmedzenie zvýšenia teploty na 
1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou, a že podľa najlepších 
dostupných vedeckých poznatkov 
obmedzenie zvýšenia na 1,5 °C by 
podstatne znížilo ujmu pre ľudí a 
poškodenie prírodných ekosystémov v 
porovnaní so scenárom s 2 °C, ako aj v 
súvislosti s adaptáciou na zmenu klímy a 
zachovaním biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže biologicky rozmanité lesy, 
ktoré sú prírodnými zachytávačmi uhlíka, 
sú nevyhnutné v boji proti zmene klímy v 
súlade s cieľmi Parížskej dohody udržať 
zvýšenie priemernej globálnej teploty 
výrazne pod 2 °C v porovnaní s 
predindustriálnou úrovňou a pokračovať v 
úsilí o obmedzenie zvýšenia teploty na 
1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou, ako aj v súvislosti s adaptáciou na 
zmenu klímy a zachovaním biodiverzity;

A. keďže biologicky rozmanité, 
udržateľne obhospodarované a 
multifunkčné lesy, ktoré sú prírodnými 
zachytávačmi uhlíka, ukladajú ho a sú aj 
zdrojom surovín na ukladanie uhlíka v 
lesných produktoch, ktoré nahrádzajú 
materiály náročné na emisie, sú 
nevyhnutné v boji proti zmene klímy v 
súlade s cieľmi Parížskej dohody udržať 
zvýšenie priemernej globálnej teploty 
výrazne pod 2 °C v porovnaní s 
predindustriálnou úrovňou a pokračovať v 
úsilí o obmedzenie zvýšenia teploty na 
1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou, ako aj v súvislosti s adaptáciou na 
zmenu klímy a zachovaním biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Michal Wiezik, Radan Kanev
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže biologicky rozmanité lesy, 
ktoré sú prírodnými zachytávačmi uhlíka, 
sú nevyhnutné v boji proti zmene klímy v 
súlade s cieľmi Parížskej dohody udržať 
zvýšenie priemernej globálnej teploty 
výrazne pod 2 °C v porovnaní s 
predindustriálnou úrovňou a pokračovať v 
úsilí o obmedzenie zvýšenia teploty na 
1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou, ako aj v súvislosti s adaptáciou na 
zmenu klímy a zachovaním biodiverzity;

A. keďže biologicky rozmanité lesy, 
ktoré sú prírodnými zachytávačmi uhlíka, 
sú nevyhnutné v boji proti zmene klímy v 
súlade s cieľmi Parížskej dohody udržať 
zvýšenie priemernej globálnej teploty 
výrazne pod 2 °C v porovnaní s 
predindustriálnou úrovňou a pokračovať v 
úsilí o obmedzenie zvýšenia teploty na 
1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou, ako aj v súvislosti s adaptáciou na 
zmenu klímy a zachovaním biodiverzity; 
keďže nielen odlesnené oblasti, ale aj lesy 
znehodnotené zásahom ľudí sa môžu stať 
zdrojom oxidu uhličitého;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže biologicky rozmanité lesy, 
ktoré sú prírodnými zachytávačmi uhlíka, 
sú nevyhnutné v boji proti zmene klímy v 
súlade s cieľmi Parížskej dohody udržať 
zvýšenie priemernej globálnej teploty 
výrazne pod 2 °C v porovnaní s 
predindustriálnou úrovňou a pokračovať v 
úsilí o obmedzenie zvýšenia teploty na 
1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou, ako aj v súvislosti s adaptáciou na 
zmenu klímy a zachovaním biodiverzity;

A. keďže biologicky rozmanité lesy, 
ktoré sú prírodnými zachytávačmi uhlíka, 
ako aj udržateľne obhospodarované 
zdroje obnoviteľných surovín, ktoré 
nahrádzajú materiály náročné na emisie a 
energiu, sú nevyhnutné v boji proti zmene 
klímy v súlade s cieľmi Parížskej dohody 
udržať zvýšenie priemernej globálnej 
teploty výrazne pod 2 °C v porovnaní s 
predindustriálnou úrovňou a pokračovať v 
úsilí o obmedzenie zvýšenia teploty na 
1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou, ako aj v súvislosti s adaptáciou na 
zmenu klímy a zachovaním biodiverzity;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže biologicky rozmanité lesy, 
ktoré sú prírodnými zachytávačmi uhlíka, 
sú nevyhnutné v boji proti zmene klímy v 
súlade s cieľmi Parížskej dohody udržať 
zvýšenie priemernej globálnej teploty 
výrazne pod 2 °C v porovnaní s 
predindustriálnou úrovňou a pokračovať v 
úsilí o obmedzenie zvýšenia teploty na 
1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou, ako aj v súvislosti s adaptáciou na 
zmenu klímy a zachovaním biodiverzity;

A. keďže biologicky rozmanité a 
udržateľne obhospodarované lesy, ktoré 
sú prírodnými zachytávačmi uhlíka, ako aj 
zdrojom materiálu a energie, ktoré 
nahrádzajú alternatívy s vyššou spotrebou 
uhlíka, sú nevyhnutné v boji proti zmene 
klímy v súlade s cieľmi Parížskej dohody 
udržať zvýšenie priemernej globálnej 
teploty výrazne pod 2 °C v porovnaní s 
predindustriálnou úrovňou a pokračovať v 
úsilí o obmedzenie zvýšenia teploty na 
1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou, ako aj v súvislosti s adaptáciou na 
zmenu klímy a zachovaním biodiverzity;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 22
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže voda je cenným zdrojom; 
keďže absencia či nedostatočné 
vykonávanie právneho rámca na ochranu 
vodných zdrojov znemožňuje kontrolovať 
využívanie tohto zdroja a umožňuje 
nadmernú absorpciu, znečistenie a 
zaberanie vody; keďže sa tým poškodzujú 
ekosystémy v dolnej časti reťazca a pre 
miestne spoločenstvá; keďže existujú 
prípady zaberania vody v dôsledku výroby 
komodít rizikových pre lesy a 
ekosystémy1a;
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_________________
1a Ako sa uvádza napríklad v Atlase 
environmentálnej spravodlivosti, 
https://ejatlas.org/conflict/water-
grabbing-and-agribusiness-in-the-south-
coast-of-guatemala – v prípade 
Guatemaly (cukrová trstina, palmový olej 
a banán).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže odlesňovanie a narušovanie 
lesov má vážny vplyv na biotopy voľne 
žijúcich druhov a vedie k zvýšenému 
kontaktu medzi voľne žijúcimi zvieratami, 
ľuďmi a domácimi zvieratami, čo zvyšuje 
riziko vzniku nových epidémií a pandémií 
s pôvodom vo voľne žijúcich druhoch; 
keďže viac ako dve tretiny nových 
infekčných chorôb pochádzajú zo zvierat, 
pričom prevažná väčšina z nich sú voľne 
žijúce zvieratá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže lesy poskytujú spoločnosti 
dôležité ekosystémové služby, ako sú čisté 
ovzdušie, regulácia prietoku vody, 
znižovanie uhlíka, ochrana pred vodnou a 



AM\1210205SK.docx 13/319 PE655.680v01-00

SK

veternou eróziou, biotopy pre zvieratá a 
rastliny, obnova degradovanej pôdy, 
odolnosť voči zmene klímy;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 25
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže odlesňovanie ovplyvňuje 
režim zrážok, odhaduje sa, že prirodzená 
regulácia vodných tokov v lesoch sa 
pohybuje od 1360 do 5235 USD (hodnota 
2007) 1a na hektár ročne, a táto "prírodná 
služba" je veľmi ovplyvnená 
odlesňovaním a povedie k zvýšeniu 
nákladov;
_________________
1a Cook, Goddardov inštitút pre vesmírne 
štúdie NASA, 2005.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže na celom svete žije 
300 miliónov osôb žijúcich v lese, keďže 
na celosvetovej úrovni lesy poskytujú 
prostriedky na živobytie približne 
1,6 miliarde osôb a predstavujú širokú 
časť území, ktoré tradične obývajú 
pôvodní obyvatelia;
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 27
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže poľnohospodárstvo sa v 
krajinách Južnej Ameriky (napríklad 
Argentína, Brazília), juhovýchodnej Ázie 
(Indonézia, Malajzia, Thajsko) a západnej 
a strednej Afriky vyvíja na úkor lesov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 28
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže lesy a biodiverzita majú 
vnútornú hodnotu nad rámec ich hodnoty 
využitia pre ľudí, a to aj ako zásoby 
uhlíka, ktoré nemožno peňažne vyjadriť 
ani vyčísliť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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Aa. keďže sa v osobitnej správe IPCC 
OSN o globálnom otepľovaní o 1,5 °C 
poukazuje na jasné prínosy obmedzenia 
globálneho otepľovania na 1,5 °C pre 
ľudí a prírodné ekosystémy v porovnaní s 
2 °C;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže niektoré z najväčších 
značiek na svete súhlasili s tým, že do 
roku 2020 postupne ukončia odlesňovanie 
prostredníctvom využívania udržateľného 
palmového oleja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže objem finančných 
prostriedkov poskytovaných EÚ na 
podporu lesov a udržateľného lesného 
hospodárstva v partnerských krajinách je 
vzhľadom na rozsah problému 
nedostatočný; keďže cieľ ochrany a 
obnovy prírodných ekosystémov vrátane 
lesov je nutné lepšie začleniť do všetkých 
príslušných programov EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže v lesoch sa nachádza 80 % 
biodiverzity Zeme a pokrývajú 30 % jej 
povrchu; keďže lesy tvoria organickú 
infraštruktúru pre niektoré 
z najhustejších, najcitlivejších a 
rôznorodých ekosystémov planéty;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 33
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže odlesňovanie je 
najzávažnejšou hrozbou pre 85 % 
bezprostredne ohrozených alebo 
ohrozených druhov a keďže v rokoch 
1970 až 2012 zmizlo z povrchu Zeme 58 % 
stavovcov v dôsledku odlesňovania1b;
_________________
1b „Living planet 2016“, WWF, 
Londýnska zoologická spoločnosť, 
Štokholmské centrum pre výskum 
odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Joëlle Mélin
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže jednou z veľkých výziev 
našej doby je, ako zvýšiť 
poľnohospodársku výrobu s cieľom čeliť 
globálnym demografickým výzvam a 
zlepšiť potravinovú bezpečnosť bez toho, 
aby sa zmenšili lesné plochy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 35
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže emisie vyplývajúce zo zmeny 
využívania pôdy, najmä v dôsledku 
odlesňovania, predstavujú približne 12 % 
celosvetových emisií skleníkových plynov 
a sú druhou najväčšou príčinou zmeny 
klímy po spaľovaní uhlia, ropy a zemného 
plynu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže pralesy sú obzvlášť 
zasiahnuté odlesňovaním; keďže pralesy 
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sú zdrojom veľkých zásob uhlíka a 
charakterizujú ich jedinečné úrovne 
biodiverzity a ekologické podmienky a 
preto ich nemôžu nahradiť lesy s novou 
výsadbou;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 37
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže ničenie biotopov voľne 
žijúcich druhov, ako sú lesy, uľahčuje 
šírenie vírusov; keďže FAO potvrdzuje, že 
nárast nových infekčných chorôb sa 
zhoduje s rýchlejším rastom odlesňovania 
tropických oblastí, ktorý súvisí najmä s 
výsadbou palmy olejovej alebo sóje 1c;
_________________
1c Bruce A. Wilcox a Brett Ellis, Centrum 
pre ekológiu infekčných chorôb, Ázijsko-
Pacifický inštitút pre tropickú medicínu a 
infekčné choroby, Havajská univerzita, 
Manoa, USA; 2006.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže lesy poskytujú živobytie a 
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príjem pre 25 % svetovej populácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže s cieľom pomôcť pri riešení 
straty biodiverzity a klimatických kríz je 
nevyhnutné, aby sa lesy chránili a 
obnovovali takým spôsobom, aby sa 
maximalizovala ich kapacita ukladať 
uhlík a chrániť biodiverzitu; keďže takéto 
riešenie je prínosné pre všetky strany, 
pretože uprednostňovaním pestovania 
existujúcich lesov tak, aby sa dosiahol ich 
maximálny potenciál ukladania uhlíka, 
pri súčasnej obnove predtým poškodených 
ekosystémov a umožnení rozkladu 
organického materiálu, sa chráni 
biodiverzita, ako aj pôda, vzduch, zem a 
voda;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, César Luena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže lesy majú kultúrnu, 
sociálnu a duchovnú hodnotu pre 
mnohých ľudí a mnohé národy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 41
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ae. keďže za posledných 18 rokov sa 
neustále zvyšovala strata celosvetového 
stromového porastu a len v roku 2019 
bolo zničených 3,8 milióna hektárov 
dažďových pralesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Jytte Guteland, Mohammed Chahim

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Af. keďže približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je 
zapríčinených rozširovaním pôdy 
využívanej na poľnohospodárske účely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A g (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh



AM\1210205SK.docx 21/319 PE655.680v01-00

SK

Ag. keďže živobytie a potravinová 
bezpečnosť mnohých chudobných 
vidieckych obyvateľov na svete závisia od 
prosperujúcich lesov a stromov a keďže z 
dôkazov vyplýva, že približne 40 % 
extrémnych chudobných vidieckych 
obyvateľov – približne 250 miliónov ľudí 
– žije v oblastiach lesoch saván;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, César Luena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A h (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ah. keďže v roku 2018 boli každý 
týždeň zavraždení viac ako traja 
ochrancovia životného prostredia a 
obhajcovia pozemkových práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, César Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A i (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ai. keďže za posledných desať rokov 
bolo v oblasti Amazónie usmrtených viac 
ako 300 ľudí v konfliktoch týkajúcich sa 
zdrojov a využívania pôdy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže spotreba Únie prispieva k 10 
% globálneho odlesňovania;

B. keďže spotreba Únie prispieva k 10 
% globálneho odlesňovania; keďže 
pôvodom tovaru a služieb spotrebovaných 
v Únii v súvislosti s odlesňovaním (medzi 
obdobím 1990 a 2008) je v podstate Južná 
Amerika a juhovýchodná Ázia, a keďže v 
juhovýchodnej Ázii je palmový olej 
hlavným zdrojom odlesňovania spojeného 
s dovozom Únie a keďže v prípade Južnej 
Ameriky je to najmä v dôsledku 
hovädzieho mäsa a sóje;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 47
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže spotreba Únie prispieva k 
10 % globálneho odlesňovania;

B. keďže spotreba Únie predstavuje 
10 % globálneho odlesňovania; v reálnych 
číslach to znamená napr. 4,45 mil. ha 
odlesňovania v prípade sóje, 1,3 mil. ha 
v prípade hospodárskych zvierat a 
približne 198 000 ha v prípade dreva 1a;

_________________
1a Štúdia uskutočniteľnosti o možnostiach 
zintenzívnenia opatrení EÚ proti 
odlesňovaniu, ktorú si objednala 
Európska komisia, 2018; k dispozícii na: 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/feasibility_study_deforestation_kh0418
199enn_main_report.pdf, s. 26 – 29.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 48
Hildegard Bentele, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže spotreba Únie prispieva k 
10 % globálneho odlesňovania;

B. keďže napriek všetkému 
doterajšiemu úsiliu sa svetové lesy 
naďalej zmenšujú a prostredníctvom 
súčasných politík nie je možné primerane 
zabezpečiť ochranu a udržateľné 
využívanie svetových lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže spotreba Únie prispieva k 
10 % globálneho odlesňovania;

B. keďže sa odhaduje, že spotreba 
Únie prispieva prinajmenšom k 10 % 
globálneho odlesňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže spotreba Únie prispieva k 
10 % globálneho odlesňovania;

B. keďže sa odhaduje, že spotreba 
Únie prispieva prinajmenšom k 10 % 
globálneho odlesňovania;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Nicolae Ştefănuță, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže spotreba Únie prispieva k 
10 % globálneho odlesňovania;

B. keďže sa odhaduje, že spotreba 
Únie prispieva prinajmenšom k 10 % 
globálneho odlesňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Clare Daly, Mick Wallace, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže spotreba Únie prispieva k 
10 % globálneho odlesňovania;

B. keďže spotreba Únie priamo 
prispieva k 10 % globálneho odlesňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže podľa nedávnych 
vyšetrovaní boli niektoré finančné 
inštitúcie so sídlom v EÚ hlavným 
zdrojom financovania šiestich kľúčových 
poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa 
podieľajú na odlesňovaní povrchov 
nevyhnutných pre klímu v Brazílii, v 
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Konžskej panve a na Novej Guinei; keďže 
tajné medzinárodné finančné toky a 
nedostatočné rešpektovanie povinnosti 
previerky bánk a investorov boli uznané 
ako hlavné faktory, ktoré zabránili 
rozvoju dodávateľských reťazcov, ktoré 
nevyužívajú odlesňovanie a v tejto 
súvislosti dodržiavaniu ľudských práv; 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 54
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže nadmerná spotreba mäsa a 
mliečnych výrobkov v EÚ je jednou z 
príčin globálneho odlesňovania, 
degradácie ekosystémov a straty 
biodiverzity; keďže občania EÚ zjedli v 
roku 2018 až 69,3 kg mäsa na 
obyvateľa1a,, hoci udržateľná a zdravá 
strava odporúča maximálne 10 až 16 kg 
mäsa na obyvateľa; keďže výrazné 
zníženie spotreby a výroby mäsa a 
mliečnych výrobkov je nevyhnutné na 
zastavenie odlesňovania a straty 
biodiverzity a na zastavenie zmeny klímy;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fo
od-farming-
fisheries/farming/documents/medium-
term-outlook-2018-report_en.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Kateřina Konečná
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže podľa odhadov je živobytie 
viac ako 1,6 miliardy ľudí závislé od 
lesných zdrojov; keďže lesy nie sú len 
významným zdrojom dreva, potravín a 
vlákien, ale sú aj domovom pre 80 % 
svetovej zemskej biodiverzity, sú hlavným 
poskytovateľom rôznych ekosystémových 
služieb a zohrávajú významnú úlohu v 
globálnom uhlíkovom cykle; keďže 
odlesňovanie predstavuje ročne viac 
emisií skleníkových plynov ako celkové 
hospodárstvo EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže odlesňovanie a degradácia 
lesov sú zodpovedné za približne 20 % 
celosvetových emisií oxidu uhličitého 
(CO2) a predstavujú aj významnú hrozbu 
z hľadiska zmeny klímy; keďže 
odlesňovanie je znepokojivo vysoké, a to 
až 13 miliónov hektárov ročne, väčšinou v 
tropických regiónoch v rozvojových 
krajinách;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 57
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže politiky verejného 
obstarávania v oblasti dreva vyslali silné 
trhové signály a prispeli k vylúčeniu 
nelegálneho dreva z trhov EÚ a k podpore 
udržateľného obhospodarovania lesov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 58
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže 87 % Európanov súhlasí s 
tým, že sú potrebné nové právne predpisy 
na zabezpečenie toho, aby výrobky 
predávané v členských štátoch 
neprispievali ku globálnemu odlesňovaniu 
podľa prieskumu YouGov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže toky spotreby spojené s 
odlesňovaním by sa mohli zvýšiť podľa 
navrhovaných obchodných dohôd medzi 
EÚ a združením Mercosur a EÚ a Peru;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 60
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže lesy pokrývajú 30 % súše a 
možno v nich nájsť 80 % biologickej 
diverzity;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 61
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže nedávna pandémia COVID-
19 tiež ukazuje, že riziko vzniku 
infekčných chorôb a ich šírenia sa zvyšuje 
ničením prírody; keďže ochrana a obnova 
biodiverzity a dobre fungujúcich 
ekosystémov je preto kľúčová na 
posilnenie našej odolnosti a 
predchádzanie vzniku a šíreniu budúcich 
chorôb;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 62
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže EÚ sa tým, že prispieva k 
odlesňovaniu, degradácii a konverzii 
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svetových lesov, podieľa na prehlbovaní 
hrozby pre pôvodné obyvateľstvo a 
miestne spoločenstvá, ktoré čelia 
porušovaniu ľudských práv, útokom a 
zabíjaniu v reakcii na ich úsilie o ochranu 
lesov, pôdy a životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže množstvo vyťaženého lesa v 
EÚ sa od roku 2015 zdvojnásobilo, čo 
predstavuje závažné problémy pre 
ochranu biodiverzity, eróziu pôdy a 
reguláciu vody vrátane predchádzania 
povodniam a vážne ohrozenie schopnosti 
EÚ využívať tieto ekosystémy ako 
zachytávače uhlíka1b;
_________________
1b  
https://www.nature.com/articles/s41586-
020-2438-y.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže lesy majú kultúrnu, 
sociálnu a duchovnú hodnotu;

Or. cs
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Pozmeňujúci návrh 65
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže zalesňovanie a obnova 
degradovanej lesnej pôdy môže prispieť k 
zníženiu tlaku na staré lesy a môže byť 
ďalšou metódou účinnej obrany v boji 
proti zmene klímy;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 66
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže lesy sú zdrojom živobytia a 
príjmu pre približne 25 % svetovej 
populácie a ich ničenie má vážne dôsledky 
na živobytie najzraniteľnejších ľudí 
vrátane domorodých obyvateľov, ktorí vo 
veľkej miere závisia od lesných 
ekosystémov;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 67
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže zmena klímy, celosvetová 
strata biodiverzity, ako aj ničenie a 
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modifikácia prirodzených biotopov 
vrátane lesov výrazne zvyšujú riziko 
nových zoonotických ochorení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bd. keďže odlesňovanie môže mať 
ničivý vplyv na živobytie 
najzraniteľnejších obyvateľov vrátane 
pôvodného obyvateľstva, ktoré do veľkej 
miery závisí od lesných ekosystémov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 69
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bd. keďže zatiaľ čo v EÚ sa pokrytie 
lesmi za posledné desaťročia zvýšilo (hoci 
sa znížila jeho kvalita), miera 
odlesňovania v iných regiónoch, najmä v 
tropických oblastiach, je znepokojivo 
vysoká;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 70
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie B e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Be. keďže len v rokoch 1990 až 2016 
svet stratil 1,3 milióna štvorcových 
kilometrov lesa v dôsledku ľudskej 
činnosti, čo predstavuje 800 futbalových 
ihrísk, ktoré zmizli každú hodinu;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 71
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bf. keďže verejný tlak na plnenie 
neproduktívnych funkcií lesa sa zvyšuje 
na celom svete, čo často spôsobuje veľký 
nesúhlas so zhoršujúcim sa stavom lesov;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 72
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že v oznámení Komisie s 
názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na 
ochranu a obnovenie svetových lesov z júla 
2019 sa uznáva, že dopyt Únie po 
výrobkoch, ako je palmový olej, mäso, 

1. zdôrazňuje, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely; zdôrazňuje, že 
podľa Svetovej banky2a banské odvetvia, 
ako je ťažba zlata a diamantov, sú okrem 
ťažobného priemyslu, ako je ťažba ropy a 
plynu, ktoré prispievajú k degradácii 
lesov, zodpovedné za takmer 7 % 
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sója, kakao, kukurica, drevo, guma, a to aj 
vo forme spracovaných produktov alebo 
služieb, je veľkou hnacou silou 
odlesňovania, ničenia ekosystému a 
porušovania ľudských práv na celom svete;

celosvetového odlesňovania; pripomína, 
že priehrady 2b sú takisto hlavným hnacím 
faktorom odlesňovania, ktoré má za 
následok stratu biodiverzity, v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že v oznámení 
Komisie s názvom Zintenzívnenie opatrení 
EÚ na ochranu a obnovenie svetových 
lesov z júla 2019 sa uznáva, že dopyt Únie 
po výrobkoch, ako je palmový olej, mäso, 
sója, kakao, kukurica, drevo, guma, a to aj 
vo forme spracovaných produktov alebo 
služieb, je veľkou hnacou silou 
odlesňovania, degradácie lesov, ničenia 
ekosystému a porušovania ľudských práv 
na celom svete;

_________________
2a Pozri 
https://blogs.worldbank.org/voices/low-
carbon-future-must-protect-worlds-
forests.
2b 40 až 80 miliónov ľudí už stratilo svoje 
domovy v dôsledku priehrad a 500 až 750 
miliónov ľudí je ohrozených tým, že žijú v 
blízkosti korýt riek. Len v Amazónii je v 
dôsledku priehrad ohrozených 10 % rýb. 
Odhaduje sa, že niektoré nádrže 
prispievajú k zmene klímy o 40 % viac ako 
uhoľná baňa rovnakej veľkosti. Celkovo 
sú priehrady zodpovedné za 4 % emisií 
CO2 na celom svete (Svetový fond na 
ochranu prírody: Správa o živote v 
Amazónii za rok 2016. Regionálny prístup 
k ochrane v Amazónii). Pozri 
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/do
wnloads/wwf_living_amazon__report_201
6_mid_res_spreads_1.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že v oznámení Komisie s 
názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na 
ochranu a obnovenie svetových lesov z júla 
2019 sa uznáva, že dopyt Únie po 
výrobkoch, ako je palmový olej, mäso, 
sója, kakao, kukurica, drevo, guma, a to aj 
vo forme spracovaných produktov alebo 
služieb, je veľkou hnacou silou 
odlesňovania, ničenia ekosystému a 
porušovania ľudských práv na celom svete;

1. zdôrazňuje, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely a je priamym 
dôsledkom zvýšeného dopytu po 
poľnohospodárskych výrobkoch v 
súvislosti so svetovou populačnou 
explóziou; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
v oznámení Komisie s názvom 
Zintenzívnenie opatrení EÚ na ochranu a 
obnovenie svetových lesov z júla 2019 sa 
uznáva, že dopyt Únie po výrobkoch, ako 
je palmový olej, mäso, sója, kakao, 
kukurica, drevo, guma, a to aj vo forme 
spracovaných produktov alebo služieb, je 
veľkou hnacou silou odlesňovania, ničenia 
ekosystému a porušovania ľudských práv 
na celom svete, ale že Komisia vo svojom 
oznámení nespomína základnú výzvu 
globálneho populačného rastu a jeho 
následkov na životné prostredie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 74
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že v oznámení Komisie s 
názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na 
ochranu a obnovenie svetových lesov z 
júla 2019 sa uznáva, že dopyt Únie po 
výrobkoch, ako je palmový olej, mäso, 
sója, kakao, kukurica, drevo, guma, a to aj 
vo forme spracovaných produktov alebo 
služieb, je veľkou hnacou silou 
odlesňovania, ničenia ekosystému a 

1. zdôrazňuje, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že v oznámení Komisie s 
názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na 
ochranu a obnovenie svetových lesov z 
júla 2019 sa uznáva, že dopyt Únie po 
výrobkoch, ako je palmový olej, mäso, 
sója, kakao, kukurica, drevo, guma, a to aj 
vo forme spracovaných produktov alebo 
služieb, v značnej miere prispieva 
k zvyšovaniu odlesňovania, ničeniu 
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porušovania ľudských práv na celom svete; ekosystému a porušovaniu ľudských práv 
na celom svete; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že spotreba v EÚ predstavuje 
približne 10 % celosvetového podielu 
odlesňovania v rámci celkovej konečnej 
spotreby komodít, ktoré prispievajú 
k odlesňovaniu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 75
Catherine Chabaud

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že v oznámení Komisie s 
názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na 
ochranu a obnovenie svetových lesov z júla 
2019 sa uznáva, že dopyt Únie po 
výrobkoch, ako je palmový olej, mäso, 
sója, kakao, kukurica, drevo, guma, a to aj 
vo forme spracovaných produktov alebo 
služieb, je veľkou hnacou silou 
odlesňovania, ničenia ekosystému a 
porušovania ľudských práv na celom svete;

1. zdôrazňuje, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že v oznámení Komisie s 
názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na 
ochranu a obnovenie svetových lesov z júla 
2019 sa uznáva, že dopyt Únie po 
výrobkoch, ako je palmový olej, mäso, 
sója, kakao, kukurica, drevo, guma, ako aj 
bavlna, káva, cukrová trstina, repka 
olejná, krevety z mangrovníkov, a to aj vo 
forme spracovaných produktov alebo 
služieb, je veľkou hnacou silou 
odlesňovania, ničenia ekosystému a 
porušovania ľudských práv na celom svete;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 76
Hildegard Bentele, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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1. zdôrazňuje, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že v oznámení Komisie s 
názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na 
ochranu a obnovenie svetových lesov z júla 
2019 sa uznáva, že dopyt Únie po 
výrobkoch, ako je palmový olej, mäso, 
sója, kakao, kukurica, drevo, guma, a to aj 
vo forme spracovaných produktov alebo 
služieb, je veľkou hnacou silou 
odlesňovania, ničenia ekosystému a 
porušovania ľudských práv na celom 
svete;

1. uznáva, že hnacie sily 
odlesňovania sú početné a zložité; 
poukazuje na to, že podľa výskumu FAO 
približne 80 % celosvetového odlesňovania 
je zapríčinené rozširovaním pôdy 
využívanej na poľnohospodárske účely; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje, že v oznámení 
Komisie s názvom Zintenzívnenie opatrení 
EÚ na ochranu a obnovenie svetových 
lesov z júla 2019 sa uznáva, že dopyt Únie 
po výrobkoch, ako je palmový olej, mäso, 
sója, kakao, kukurica, drevo, guma, a to aj 
vo forme spracovaných produktov alebo 
služieb, predstavuje približne 10 % 
celosvetovej spotreby odlesňovania 
vyjadrenej celkovou konečnou spotrebou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že v oznámení Komisie 
s názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na 
ochranu a obnovenie svetových lesov 
z júla 2019 sa uznáva, že dopyt Únie po 
výrobkoch, ako je palmový olej, mäso, 
sója, kakao, kukurica, drevo, guma, a to aj 
vo forme spracovaných produktov alebo 
služieb, je veľkou hnacou silou 
odlesňovania, ničenia ekosystému a 
porušovania ľudských práv na celom 
svete;

1. zdôrazňuje, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že v oznámení Komisie 
s názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na 
ochranu a obnovenie svetových lesov 
z júla 2019 sa uznáva, že dopyt Únie po 
výrobkoch, ako je palmový olej, mäso, 
sója, kakao, kukurica, drevo, guma, a to aj 
vo forme spracovaných produktov alebo 
služieb, je veľkou hnacou silou 
odlesňovania;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 78
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že v oznámení Komisie s 
názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na 
ochranu a obnovenie svetových lesov z júla 
2019 sa uznáva, že dopyt Únie po 
výrobkoch, ako je palmový olej, mäso, 
sója, kakao, kukurica, drevo, guma, a to aj 
vo forme spracovaných produktov alebo 
služieb, je veľkou hnacou silou 
odlesňovania, ničenia ekosystému a 
porušovania ľudských práv na celom svete;

1. zdôrazňuje, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že v oznámení Komisie s 
názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na 
ochranu a obnovenie svetových lesov z júla 
2019 sa uznáva, že dopyt Únie po 
výrobkoch, ako je palmový olej, mäso, 
sója, kakao, kukurica, drevo, guma, a to aj 
vo forme spracovaných produktov alebo 
služieb, je veľkou hnacou silou 
odlesňovania, degradácie lesov, ničenia 
ekosystému a porušovania ľudských práv 
na celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že v oznámení Komisie s 
názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na 
ochranu a obnovenie svetových lesov z júla 
2019 sa uznáva, že dopyt Únie po 
výrobkoch, ako je palmový olej, mäso, 
sója, kakao, kukurica, drevo, guma, a to aj 
vo forme spracovaných produktov alebo 

1. zdôrazňuje, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že v oznámení Komisie s 
názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na 
ochranu a obnovenie svetových lesov z júla 
2019 sa uznáva, že dopyt Únie po 
výrobkoch, ako je palmový olej, mäso, 
sója, kakao, kukurica, drevo, guma, a to aj 
vo forme spracovaných produktov alebo 
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služieb, je veľkou hnacou silou 
odlesňovania, ničenia ekosystému a 
porušovania ľudských práv na celom svete;

služieb, je veľkou hnacou silou 
odlesňovania, degradácie lesov, ničenia 
ekosystému a porušovania ľudských práv 
na celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Nicolae Ştefănuță, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že v oznámení Komisie s 
názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na 
ochranu a obnovenie svetových lesov z júla 
2019 sa uznáva, že dopyt Únie po 
výrobkoch, ako je palmový olej, mäso, 
sója, kakao, kukurica, drevo, guma, a to aj 
vo forme spracovaných produktov alebo 
služieb, je veľkou hnacou silou 
odlesňovania, ničenia ekosystému a 
porušovania ľudských práv na celom svete;

1. zdôrazňuje, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že v oznámení Komisie s 
názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na 
ochranu a obnovenie svetových lesov z júla 
2019 sa uznáva, že dopyt Únie po 
výrobkoch, ako je palmový olej, mäso, 
sója, kakao, kukurica, drevo, guma, a to aj 
vo forme spracovaných produktov alebo 
služieb, je veľkou hnacou silou 
odlesňovania, degradácie lesov, ničenia 
ekosystému a porušovania ľudských práv 
na celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na to, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely; v tejto súvislosti 

1. poukazuje na to, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely; v tejto súvislosti 
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zdôrazňuje, že v oznámení Komisie s 
názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na 
ochranu a obnovenie svetových lesov z júla 
2019 sa uznáva, že dopyt Únie po 
výrobkoch, ako je palmový olej, mäso, 
sója, kakao, kukurica, drevo, guma, a to aj 
vo forme spracovaných produktov alebo 
služieb, je veľkou hnacou silou 
odlesňovania, ničenia ekosystému a 
porušovania ľudských práv na celom svete;

zdôrazňuje, že v oznámení Komisie s 
názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na 
ochranu a obnovenie svetových lesov z júla 
2019 sa uznáva, že dopyt Únie po 
výrobkoch, ako je palmový olej, mäso, 
sója, kakao, kukurica, drevo, guma, a to aj 
vo forme spracovaných produktov alebo 
služieb, je veľkou hnacou silou 
odlesňovania, ničenia ekosystému a 
súvisiace porušovania ľudských práv na 
celom svete;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 82
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že v oznámení Komisie s 
názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na 
ochranu a obnovenie svetových lesov z júla 
2019 sa uznáva, že dopyt Únie po 
výrobkoch, ako je palmový olej, mäso, 
sója, kakao, kukurica, drevo, guma, a to aj 
vo forme spracovaných produktov alebo 
služieb, je veľkou hnacou silou 
odlesňovania, ničenia ekosystému a 
porušovania ľudských práv na celom svete;

1. zdôrazňuje, že približne 80 % 
celosvetového odlesňovania je zapríčinené 
rozširovaním pôdy využívanej na 
poľnohospodárske účely; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že v oznámení Komisie s 
názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na 
ochranu a obnovenie svetových lesov z júla 
2019 sa uznáva, že dopyt Únie po 
výrobkoch, ako je palmový olej, mäso, 
sója, kakao, kukurica, guma, a to aj vo 
forme spracovaných produktov alebo 
služieb, môže byť veľkou hnacou silou 
odlesňovania, ničenia ekosystému a 
porušovania ľudských práv na celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. poukazuje na to, že nové opatrenia 
prijaté EÚ musia riešiť hlavný problém, t. 
j. dôvody rozšírenia pôdy využívanej na 
poľnohospodárstvo, a že nové opatrenia 
by mali prijať holistický prístup k riešeniu 
problémov na strane ponuky, ako sú nízka 
produktivita a ziskovosť, nízka 
efektívnosť využívania zdrojov, neistá 
dĺžka držby pôdy, slabá správa a 
presadzovanie práva, ako aj problémy na 
strane dopytu vrátane chýbajúcich 
verejných politík podporujúcich 
udržateľné a legálne vyrobené komodity, 
nedostatok stimulov na získavanie 
legálnych a udržateľných komodít 
súkromného sektora, nedostatočná 
informovanosť spotrebiteľov, úroveň 
spotreby komodít, vysoká závislosť od 
dovozu krmív, neefektívnosť v 
dodávateľských reťazcoch, ako aj 
nedostatky v investičnom a finančnom 
sektore, ako sú nedostatočné investície do 
udržateľného poľnohospodárstva a 
neprimerané kontroly financovania a 
investícií v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje skutočnosť, že 
celosvetové odlesňovanie a degradácia 
lesov sú vážnym problémom; poukazuje 
na to, že by sa mali vyvinúť politické 
iniciatívy na riešenie problémov mimo EÚ 
so zameraním na trópy a na hnacie sily 
neudržateľných postupov v lesoch mimo 
tohto odvetvia; zdôrazňuje potrebu 



AM\1210205SK.docx 41/319 PE655.680v01-00

SK

preskúmania nariadenia EÚ o dreve a 
akčného plánu FLEGT (vynútiteľnosť 
práva, správa a obchod v lesnom 
hospodárstve) s cieľom umožniť lepšiu 
prevenciu vstupu nezákonne získaného 
dreva na trh EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
predložila nový horizontálny legislatívny 
návrh o požiadavkách povinnej 
starostlivosti s cieľom zabezpečiť, aby 
celosvetové dodávateľské reťazce 
a finančné toky podporovali len zákonnú, 
udržateľnú výrobu bez odlesňovania 
a neviedli k porušovaniam ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. s najvyššími obavami konštatuje, 
že v období od roku 2014 do roku 2018 sa 
miera straty stromového pokrytia zvýšila o 
43 % na priemernú stratu vo výške 261 
miliónov hektárov ročne v porovnaní s 
18,3 miliónmi hektárov ročne v období 
rokov 2002 až 2013; je obzvlášť 
znepokojený stratou pralesov, keďže sa za 
tri posledné roky s dostupnými údajmi 
(2016, 2017 a 2018) zaznamenala 
najvyššia miera straty tohto storočia, 
pričom miera odlesňovania v samotnej 
brazílskej Amazónii sa zvýšila v júni 2019 
o 88 % v porovnaní s júnom 2018;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Michal Wiezik, Radan Kanev
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Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
svetová lesnatá plocha je v súčasnosti iba 
68 % z tej odhadovanej predindustriálnej 
úrovne, že korunový zápoj sa v rokoch 
1990 až 2015 znížil o 290 miliónov 
hektárov v dôsledku klčovania a ťažby 
dreva; že nedotknuté lesy (oblasti viac ako 
500 km2, v ktorých satelity nezistili žiadny 
ľudský tlak) sa medzi rokmi 2000 a 2013 
znížili o 7 %1 a;
_________________
1 a IPBES správa 2019

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 88
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína vyhlásenia bývalého 
podpredsedu Európskej komisie 
zodpovedného za zamestnanosť, rast, 
investície a konkurencieschopnosť 
Jyrkiho Katainena, ktorý zdôraznil, že by 
sa obchodné výmeny s Úniou mali stať 
udržateľnejšími a že Európska únia si 
neželá robiť kompromis v otázke 
odlesňovania a; pripomína však, že tiež 
obhajoval obchodnú dohodu s krajinami 
Mercosuru, a to napriek 
environmentálnej zodpovednosti EÚ voči 
tretím krajinám;
_________________
1a Prejav podpredsedu Katainena v mene 
prezidenta Junckera počas plenárneho 
zasadnutia Európskeho parlamentu o 
fínskom predsedníctve Rady ministrov – 
17. júla 2019 – Štrasburg.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 89
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. poukazuje na to, že ochrana 
existujúcich lesov a udržateľné 
zvyšovanie lesného porastu môžu 
poskytnúť živobytie, zvýšiť príjmy pre 
miestne spoločenstvá a umožniť rozvoj 
udržateľných biohospodárstiev;
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 90
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že na rozdiel od iných 
komodít prispieva výroba mäsa najmä 
k odlesňovaniu vzhľadom na súvisiacu 
potrebu ďalšieho využívania pôdy na 
výrobu krmív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť primeranú ochranu 
informátorov a obhajcov životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. vyzýva Komisiu, aby využila svoju 
podstatnú právomoc na stanovovanie 
noriem, napríklad uzatvorením dohôd o 
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partnerstve so všetkými krajinami 
zapojenými do výroby komodít 
spôsobujúcich odlesňovanie, zavedením 
záväzných požiadaviek, ktoré sa osobitne 
týkajú lesov, do obchodných dohôd, 
vytvorením zoznamu oblastí v tretích 
krajinách, ktoré sú oprávnené na 
uvádzanie komodít spôsobujúcich 
odlesňovanie na trh Únie, zapojením sa 
do riadenia týchto komodít uvádzaných na 
svetový trh na medzinárodnej úrovni, 
vymedzením minimálnych noriem pre 
certifikačné systémy a účinným 
zabezpečením jednotného vykonávania 
noriem pre komodity spôsobujúce 
odlesňovanie v členských štátoch Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že existencia veľkých 
oblastí lesov pomáha predchádzať 
dezertifikácii kontinentálnych regiónov; 
navrhuje, aby sa aj ochrana lesov ako 
zdroja vlhkosti výrazne zohľadňovala v 
rozvojových a obchodných politikách; 
zdôrazňuje napríklad, že až 40 % 
celkových zrážok v Etiópskej vysočine, 
v hlavnom zdroji Níl, zabezpečuje 
vlhkosťou cirkulovanou z lesov Konžskej 
panvy a že zastavenie odlesňovania 
v tomto regióne je dôležité aj pre otázku 
klimaticko-utečeneckej krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Tudor Ciuhodaru



PE655.680v01-00 46/319 AM\1210205SK.docx

SK

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. poukazuje na to, že opätovné 
zalesňovanie, obnova existujúcich 
degradovaných lesov a zvyšovanie 
stromového porastu v poľnohospodárskej 
krajine prostredníctvom agrolesníctva 
predstavujú jediné dostupné zdroje 
negatívnych emisií s významným 
potenciálom prispieť k dosiahnutiu cieľov 
Parížskej dohody;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 95
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje potrebu znížiť celkovú 
spotrebu v EÚ a tiež spotrebu dreva a 
drevných výrobkov tým, že sa bude 
podporovať obehovejšie hospodárstvo a za 
prioritu sa stanoví čo najefektívnejšie 
využívanie dreva, čím sa umožní dlhodobé 
zablokovanie uhlíka a zminimalizovanie 
tvorby odpadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena, Demetris 
Papadakis

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že k ničeniu a 
degradácii prírodných lesov dochádza 
nielen v tropických oblastiach, ale aj na 
celom svete, a to aj v rámci Únie a v jej 
priamom susedstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1c. poznamenáva, že Európsky 
parlament prijal od decembra 2015 
štyridsať námietok proti dovozu geneticky 
modifikovaných (GM) potravín a krmív, z 
ktorých jedenásť bolo proti dovozu GM 
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 pesticídov; 
poznamenáva, že v nedávnej partnersky 
revidovanej 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 Číny, najväčšieho dovozcu 
sóje; konštatuje, že táto veľká uhlíková 
stopa Únie je spôsobená jej podielom 
emisií na reálnom odlesňovaní4a; ďalej 
poznamenáva, že podľa Komisie je sója 
historicky najväčším prispievateľom Únie 
k celosvetovému odlesňovaniu a 
súvisiacim emisiám, ktoré tvoria takmer 
polovicu stopy na odlesňovaní z celého 
dovozu do Únie4b;
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_________________
4a Escobar, N., Tizado, E. J., zu 
Ermgassen, E. K., Löfgren, P., Börner, J., 
& Godar, J. (2020). Priestorovo-explicitné 
stopy poľnohospodárskych komodít: 
Mapovanie emisií uhlíka z vývozu sóje 
Brazílie. Globálna zmena životného 
prostredia, 62, 102067 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0959378019308623. 
4b Technická správa Komisie – 2013 – 063 
s názvom Vplyv spotreby EÚ na 
odlesňovanie: Komplexná analýza vplyvu 
spotreby EÚ na odlesňovanie, štúdia 
financovaná Európskou komisiou, GR pre 
životné prostredie, ktorú vypracovali 
VITO, IIASA, HIVA a IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/1.%20Report%20analysis%20of%20im
pact.pdf, s. 23 – 24.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odsek 1 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1c. domnieva sa, že každý právny 
rámec EÚ na zastavenie a zvrátenie 
globálneho odlesňovania spôsobeného EÚ 
(ďalej len „právny rámec EÚ“) sa musí 
vzťahovať aj na zastavenie a zvrátenie 
ničenia a degradácie ekosystémov s 
vysokými zásobami uhlíka a bohatých na 
biodiverzitu, keďže inak by sa tlak mohol 
presunúť práve do týchto oblastí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 99
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena, Demetris 
Papadakis

Návrh uznesenia
Odsek 1 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1d. konštatuje, že s výnimkou dreva a 
určitých výrobkov z dreva doteraz 
neexistujú pravidlá, ktoré zakazujú 
uvádzanie výrobkov, ktoré prispeli k 
ničeniu lesov, na európsky trh; 
konštatuje, že spotrebitelia mnohých 
komodít rizikových pre lesy a ekosystémy 
v Únii preto nemajú záruku, že tieto 
výrobky neprispeli k odlesňovaniu, a že v 
dôsledku toho spotrebitelia bezúhonne, 
nevedomky a nechtiac podnecujú 
odlesňovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odsek 1 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1e. je presvedčený, že záväzné pravidlá 
udržateľnosti stanovené na veľkom trhu, 
podobne ako v rámci Európskej únie, 
majú potenciál usmerňovať globálne 
výrobné postupy smerom k 
udržateľnejším výrobným postupom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
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Traian Băsescu

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta rastúcu informovanosť 
podnikov o probléme globálneho 
odlesňovania, potrebe konania na 
korporátnej úrovni a príslušných 
záväzkoch; zdôrazňuje však, že 
dobrovoľné záväzky spoločností proti 
odlesňovaniu sa často vzťahujú len na časti 
ich dodávateľských reťazcov a ešte neboli 
dostatočné na zastavenie globálneho 
odlesňovania;

2. víta rastúcu informovanosť 
podnikov o probléme globálneho 
odlesňovania, potrebe konania na 
korporátnej úrovni a príslušných 
záväzkoch; zdôrazňuje však, že 
dobrovoľné záväzky spoločností v oblasti 
boja proti odlesňovaniu sa často vzťahujú 
len na časti svojich dodávateľských 
reťazcov a zatiaľ neboli dostatočné na 
zastavenie globálneho odlesňovania, v 
dôsledku čoho je potrebné uložiť 
medzinárodné záväzky ako súčasť dohôd 
o partnerstve a pridružení, ktoré odrážajú 
politiku EÚ v oblasti „nulového 
odlesňovania“, a postupne rozvíjať 
udržateľný dodávateľský reťazec 
využívaním a koncipovaním lesov ako 
univerzálneho spoločného aktíva 
a záujmu celého ľudstva, nielen ako 
hospodárskeho zdroja, a tiež postupne 
znižovať dovoz tovaru spojeného s 
odlesňovaním;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 102
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta rastúcu informovanosť 
podnikov o probléme globálneho 
odlesňovania, potrebe konania na 
korporátnej úrovni a príslušných 
záväzkoch; zdôrazňuje však, že 
dobrovoľné záväzky spoločností proti 
odlesňovaniu sa často vzťahujú len na časti 

2. víta rastúcu informovanosť 
podnikov o probléme globálneho 
odlesňovania, potrebe konania na 
korporátnej úrovni a príslušných 
záväzkoch; zdôrazňuje však, že 
dobrovoľné záväzky spoločností proti 
odlesňovaniu sa často vzťahujú len na časti 
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ich dodávateľských reťazcov a ešte neboli 
dostatočné na zastavenie globálneho 
odlesňovania;

ich dodávateľských reťazcov a ešte neboli 
dostatočné na zastavenie globálneho 
odlesňovania; v tejto súvislosti zdôrazňuje, 
že na pokrytie celého dodávateľského 
reťazca by spoločnosti mohli premiestniť 
svoje zdroje dodávok v rámci EÚ, čo by 
malo za následok obnovenie odvetvia 
lesného hospodárstva a výrazné zníženie 
uhlíkovej stopy spojenej s obchodom s 
drevom v EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 103
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta rastúcu informovanosť 
podnikov o probléme globálneho 
odlesňovania, potrebe konania na 
korporátnej úrovni a príslušných 
záväzkoch; zdôrazňuje však, že 
dobrovoľné záväzky spoločností proti 
odlesňovaniu sa často vzťahujú len na časti 
ich dodávateľských reťazcov a ešte neboli 
dostatočné na zastavenie globálneho 
odlesňovania;

2. víta rastúcu informovanosť 
podnikov o probléme globálneho 
odlesňovania a ničenia ekosystémov, 
potrebe konania na korporátnej úrovni a 
príslušných záväzkoch; zdôrazňuje však, že 
dobrovoľné záväzky spoločností proti 
odlesňovaniu sa často vzťahujú len na časti 
ich dodávateľských reťazcov a ešte 
nezastavili zodpovedajúce globálne 
odlesňovanie; vyjadruje poľutovanie 
napríklad nad tým, že niektoré z 
najväčších značiek na svete nesplnili svoje 
záväzky zakázať odlesňovanie vo svojich 
dodávateľských reťazcoch 
prostredníctvom používania palmového 
oleja, a to aj napriek tomu, že sa verejne 
hlásia k environmentálnej udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
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Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta rastúcu informovanosť 
podnikov o probléme globálneho 
odlesňovania, potrebe konania na 
korporátnej úrovni a príslušných 
záväzkoch; zdôrazňuje však, že 
dobrovoľné záväzky spoločností proti 
odlesňovaniu sa často vzťahujú len na časti 
ich dodávateľských reťazcov a ešte neboli 
dostatočné na zastavenie globálneho 
odlesňovania;

2. domnieva sa, že informovanosť 
podnikov o probléme globálneho 
odlesňovania by sa mala výrazne zlepšiť; 
považuje za potrebné aktívnejšie úsilie 
z právneho hľadiska s cieľom, aby 
činnosti podnikov netvorilo odlesňovanie, 
ničenie ekosystémov a porušovanie 
ľudských práv, najmä prostredníctvom 
prísnych a účinných právne záväzných 
povinností;  zdôrazňuje, že dobrovoľné 
záväzky spoločností proti odlesňovaniu sa 
často vzťahujú len na časti ich 
dodávateľských reťazcov a ešte neboli 
dostatočné na zastavenie globálneho 
odlesňovania;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 105
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta rastúcu informovanosť 
podnikov o probléme globálneho 
odlesňovania, potrebe konania na 
korporátnej úrovni a príslušných 
záväzkoch; zdôrazňuje však, že 
dobrovoľné záväzky spoločností proti 
odlesňovaniu sa často vzťahujú len na časti 
ich dodávateľských reťazcov a ešte neboli 
dostatočné na zastavenie globálneho 
odlesňovania;

2. víta rastúcu informovanosť 
podnikov o probléme globálneho 
odlesňovania, potrebe konania na 
korporátnej úrovni a príslušných 
záväzkoch; zdôrazňuje však, že 
dobrovoľné záväzky spoločností proti 
odlesňovaniu sa často vzťahujú len na časti 
ich dodávateľských reťazcov a ešte neboli 
dostatočné na zastavenie globálneho 
odlesňovania; konštatuje však, že sa 
prijímajú nielen progresívne opatrenia, a 
poukazuje na nedávny odchod gigantickej 
spoločnosti na výrobu palmového oleja 
Wilmar z HCSA1a;
_________________
1a Riadiaca skupina pre prístup v oblasti 
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vysokého obsahu uhlíka (High Carbon 
Stock Approach Steering Group, HCSA) 
je organizácia, ktorú tvoria mimovládne 
organizácie a priemyselní partneri 
a ktorej cieľom je vykonávať protokol na 
meranie miery využívania pôdy na základe 
jej biodiverzity a úrovní zásob uhlíka v 
pôde a vegetácii s cieľom zachovať cenné 
ekosystémy neporušené a uplatňovať 
tento prístup v celom dodávateľskom 
reťazci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta rastúcu informovanosť 
podnikov o probléme globálneho 
odlesňovania, potrebe konania na 
korporátnej úrovni a príslušných 
záväzkoch; zdôrazňuje však, že 
dobrovoľné záväzky spoločností proti 
odlesňovaniu sa často vzťahujú len na časti 
ich dodávateľských reťazcov a ešte neboli 
dostatočné na zastavenie globálneho 
odlesňovania;

2. zdôrazňuje však, že dobrovoľné 
záväzky spoločností proti odlesňovaniu sa 
často vzťahujú len na časti ich 
dodávateľských reťazcov a nie sú 
dostatočné na zastavenie globálneho 
odlesňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta rastúcu informovanosť 
podnikov o probléme globálneho 

2. víta rastúcu informovanosť 
podnikov o probléme globálneho 



PE655.680v01-00 54/319 AM\1210205SK.docx

SK

odlesňovania, potrebe konania na 
korporátnej úrovni a príslušných 
záväzkoch; zdôrazňuje však, že 
dobrovoľné záväzky spoločností proti 
odlesňovaniu sa často vzťahujú len na časti 
ich dodávateľských reťazcov a ešte neboli 
dostatočné na zastavenie globálneho 
odlesňovania;

odlesňovania, potrebe konania na 
korporátnej úrovni a príslušných 
záväzkoch a berie na vedomie výzvu 
podnikov týkajúcu sa dosiahnuteľných, 
transparentných a jednotných noriem EÚ; 
zdôrazňuje však, že dobrovoľné záväzky 
spoločností proti odlesňovaniu sa často 
vzťahujú len na časti ich dodávateľských 
reťazcov a ešte neboli dostatočné na 
zastavenie globálneho odlesňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Nicolae Ştefănuță, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta rastúcu informovanosť 
podnikov o probléme globálneho 
odlesňovania, potrebe konania na 
korporátnej úrovni a príslušných 
záväzkoch; zdôrazňuje však, že 
dobrovoľné záväzky spoločností proti 
odlesňovaniu sa často vzťahujú len na časti 
ich dodávateľských reťazcov a ešte neboli 
dostatočné na zastavenie globálneho 
odlesňovania;

2. víta rastúcu informovanosť 
podnikov o probléme globálneho 
odlesňovania, degradácie lesov a ničenia 
ekosystémov, potrebe konania na 
korporátnej úrovni a príslušných 
záväzkoch; zdôrazňuje však, že 
dobrovoľné záväzky spoločností proti 
odlesňovaniu sa často vzťahujú len na časti 
ich dodávateľských reťazcov a ešte neboli 
dostatočné na zastavenie globálneho 
odlesňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta rastúcu informovanosť 2. víta rastúcu informovanosť 
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podnikov o probléme globálneho 
odlesňovania, potrebe konania na 
korporátnej úrovni a príslušných 
záväzkoch; zdôrazňuje však, že 
dobrovoľné záväzky spoločností proti 
odlesňovaniu sa často vzťahujú len na časti 
ich dodávateľských reťazcov a ešte neboli 
dostatočné na zastavenie globálneho 
odlesňovania;

podnikov o probléme globálneho 
odlesňovania a ničenia ekosystémov, 
potrebe konania na korporátnej úrovni a 
príslušných záväzkoch; zdôrazňuje však, že 
dobrovoľné záväzky spoločností proti 
odlesňovaniu sa často vzťahujú len na časti 
ich dodávateľských reťazcov a ešte sa nimi 
nezastavilo ich zodpovedajúce globálne 
odlesňovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta rastúcu informovanosť 
podnikov o probléme globálneho 
odlesňovania, potrebe konania na 
korporátnej úrovni a príslušných 
záväzkoch; zdôrazňuje však, že 
dobrovoľné záväzky spoločností proti 
odlesňovaniu sa často vzťahujú len na 
časti ich dodávateľských reťazcov a ešte 
neboli dostatočné na zastavenie globálneho 
odlesňovania;

2. víta rastúcu informovanosť 
podnikov o probléme globálneho 
odlesňovania, potrebe konania na 
korporátnej úrovni a príslušných 
záväzkoch; zdôrazňuje však, že 
dobrovoľné záväzky spoločností proti 
odlesňovaniu nie sú dostatočné na 
zastavenie globálneho odlesňovania, veľmi 
významne však prispeli k jeho zníženiu a 
rozvoju udržateľnejších postupov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 111
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta rastúcu informovanosť 
podnikov o probléme globálneho 

2. víta rastúcu informovanosť 
podnikov o probléme globálneho 
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odlesňovania, potrebe konania na 
korporátnej úrovni a príslušných 
záväzkoch; zdôrazňuje však, že 
dobrovoľné záväzky spoločností proti 
odlesňovaniu sa často vzťahujú len na časti 
ich dodávateľských reťazcov a ešte neboli 
dostatočné na zastavenie globálneho 
odlesňovania;

odlesňovania a ničenia ekosystémov, 
potrebe konania na korporátnej úrovni a 
príslušných záväzkoch; zdôrazňuje však, že 
dobrovoľné záväzky spoločností proti 
odlesňovaniu sa často vzťahujú len na časti 
ich dodávateľských reťazcov a ešte neboli 
dostatočné na zastavenie globálneho 
odlesňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že nepostačuje zaviesť 
systémy označovania a certifikácie pre 
výrobky, ktoré neprispievajú k 
odlesňovaniu; žiada, aby sa pre všetky 
výrobky, ktoré spôsobujú odlesňovanie na 
celom svete, zakázal vstup na vnútorný trh 
EÚ, a žiada Komisiu, aby stanovila 
právne záväzné kritériá udržateľnosti s 
cieľom dosiahnuť udržateľné modely 
výroby a spotreby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že stratu pralesov 
nemožno kompenzovať žiadnym novým 
lesným prístupom; domnieva sa, že návrh 
právneho rámca EÚ by mal obsahovať 
účinné opatrenia a stimuly zamerané na 
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zachovanie jedinečných a 
nenahraditeľných prirodzených systémov 
pralesov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 114
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že jednou zo silných 
stránok FLEGT je inovatívna koncepcia 
zavádzania opatrení na strane dopytu a 
ponuky súčasne, a to vzájomne sa 
posilňujúcim spôsobom;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 115
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 2 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. žiada rýchle postupné ukončenie 
všetkých pôdnych biopalív, ktoré sú 
hnacou silou odlesňovania a konkurujú 
využitiu pôdy na výrobu potravín a 
významne prispievajú k emisiám 
skleníkových plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
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Odsek 2 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2c. zdôrazňuje, že obchodná dohoda 
medzi EÚ a združením Mercosur je v 
rozpore so záväzkami EÚ v oblastiach 
boja proti zmene klímy, nulového 
odlesňovania a ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že certifikačné 
systémy tretích strán zohrali dôležitú úlohu 
pri spájaní podnikov a občianskej 
spoločnosti s cieľom dosiahnuť spoločné 
chápanie problému odlesňovania; 
poznamenáva však, že samotné dobrovoľné 
certifikačné systémy tretích strán nie sú do 
dnešného dňa účinné pri zastavení a 
zvrátení globálneho odlesňovania; 
konštatuje, že dobrovoľná certifikácia 
treťou stranou môže byť pomocným 
nástrojom na posúdenie a zmiernenie rizík 
súvisiacich s odlesňovaním, ak je dobre 
navrhnutá a implementovaná so zreteľom 
na kritériá udržateľnosti, na ktorých sa 
zakladá, dôkladnosť certifikačného a 
akreditačného procesu, nezávislé 
monitorovanie, možnosti monitorovania 
dodávateľského reťazca, požiadavky na 
ochranu pralesov a podporu trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov;

3. poukazuje na to, že certifikačné 
systémy tretích strán zohrávajú dôležitú 
úlohu pri spájaní podnikov a občianskej 
spoločnosti s cieľom dosiahnuť spoločné 
chápanie problému odlesňovania; 
poznamenáva však, že zatiaľ nebol v plnej 
miere využitý plný potenciál 
certifikačných systémov, a pre niektoré 
komodity stále chýbajú certifikačné 
systémy a že samotné dobrovoľné 
certifikačné systémy tretích strán nie sú 
účinné pri zastavení a zvrátení globálneho 
odlesňovania; konštatuje, že dobrovoľná 
certifikácia treťou stranou môže byť 
pomocným nástrojom na posúdenie a 
zmiernenie rizík súvisiacich s 
odlesňovaním, ak je dobre navrhnutá a 
implementovaná so zreteľom na kritériá 
udržateľnosti, na ktorých sa zakladá, 
dôkladnosť certifikačného a akreditačného 
procesu, nezávislé monitorovanie, 
možnosti monitorovania dodávateľského 
reťazca, požiadavky na ochranu pralesov a 
podporu trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov; poznamenáva, že 
prijatie systémov certifikácie uznaných 
EÚ ako odvetvovej normy môže poskytnúť 
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istotu výrobcom, maloobchodníkom, 
podnikom a spotrebiteľom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že certifikačné 
systémy tretích strán zohrali dôležitú 
úlohu pri spájaní podnikov a občianskej 
spoločnosti s cieľom dosiahnuť spoločné 
chápanie problému odlesňovania; 
poznamenáva však, že samotné 
dobrovoľné certifikačné systémy tretích 
strán nie sú do dnešného dňa účinné pri 
zastavení a zvrátení globálneho 
odlesňovania; konštatuje, že dobrovoľná 
certifikácia treťou stranou môže byť 
pomocným nástrojom na posúdenie a 
zmiernenie rizík súvisiacich s 
odlesňovaním, ak je dobre navrhnutá a 
implementovaná so zreteľom na kritériá 
udržateľnosti, na ktorých sa zakladá, 
dôkladnosť certifikačného a akreditačného 
procesu, nezávislé monitorovanie, 
možnosti monitorovania dodávateľského 
reťazca, požiadavky na ochranu pralesov a 
podporu trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov;

3. poznamenáva, že dobrovoľné 
certifikačné systémy tretích strán nie sú do 
dnešného dňa účinné pri zastavení a 
zvrátení globálneho odlesňovania; 
konštatuje, že dobrovoľná certifikácia 
treťou stranou môže byť pomocným 
nástrojom na posúdenie a zmiernenie rizík 
súvisiacich s odlesňovaním, ak je dobre 
navrhnutá a implementovaná so zreteľom 
na kritériá udržateľnosti, na ktorých sa 
zakladá, dôkladnosť certifikačného a 
akreditačného procesu, nezávislé 
monitorovanie, možnosti monitorovania 
dodávateľského reťazca, požiadavky na 
ochranu pralesov a podporu trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Nicolae Ştefănuță, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že certifikačné 
systémy tretích strán zohrali dôležitú úlohu 
pri spájaní podnikov a občianskej 
spoločnosti s cieľom dosiahnuť spoločné 
chápanie problému odlesňovania; 
poznamenáva však, že samotné dobrovoľné 
certifikačné systémy tretích strán nie sú do 
dnešného dňa účinné pri zastavení a 
zvrátení globálneho odlesňovania; 
konštatuje, že dobrovoľná certifikácia 
treťou stranou môže byť pomocným 
nástrojom na posúdenie a zmiernenie rizík 
súvisiacich s odlesňovaním, ak je dobre 
navrhnutá a implementovaná so zreteľom 
na kritériá udržateľnosti, na ktorých sa 
zakladá, dôkladnosť certifikačného a 
akreditačného procesu, nezávislé 
monitorovanie, možnosti monitorovania 
dodávateľského reťazca, požiadavky na 
ochranu pralesov a podporu trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov;

3. poukazuje na to, že certifikačné 
systémy tretích strán zohrali dôležitú úlohu 
pri spájaní podnikov a občianskej 
spoločnosti s cieľom dosiahnuť spoločné 
chápanie problému odlesňovania; 
poznamenáva však, že hoci samotné 
dobrovoľné certifikačné systémy tretích 
strán pomohli osvedčenými postupmi a 
spomalili odlesňovanie, nedokážu 
globálne odlesňovanie zastaviť a zvrátiťa 
musia ich dopĺňať povinné opatrenia; 
konštatuje, že dobrovoľná certifikácia 
treťou stranou môže byť pomocným 
nástrojom na posúdenie a zmiernenie rizík 
súvisiacich s odlesňovaním, ak je dobre 
navrhnutá a implementovaná so zreteľom 
na kritériá udržateľnosti, na ktorých sa 
zakladá, dôkladnosť certifikačného a 
akreditačného procesu, nezávislé 
monitorovanie, možnosti monitorovania 
dodávateľského reťazca a 
náležité požiadavky na ochranu pralesov 
a iných prírodných lesov a podporu trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že certifikačné 
systémy tretích strán zohrali dôležitú 
úlohu pri spájaní podnikov a občianskej 
spoločnosti s cieľom dosiahnuť spoločné 
chápanie problému odlesňovania; 
poznamenáva však, že samotné dobrovoľné 
certifikačné systémy tretích strán nie sú do 
dnešného dňa účinné pri zastavení a 
zvrátení globálneho odlesňovania; 
konštatuje, že dobrovoľná certifikácia 

3. poukazuje na to, že certifikačné 
systémy tretích strán spojili podniky a 
občiansku spoločnosť s cieľom dosiahnuť 
spoločné chápanie problému odlesňovania, 
ale neboli dostatočné na zabezpečenie 
účinných a konkrétnych foriem ochrany 
lesov a ekosystémov; poznamenáva, že 
samotné dobrovoľné certifikačné systémy 
tretích strán nie sú do dnešného dňa účinné 
pri zastavení a zvrátení globálneho 
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treťou stranou môže byť pomocným 
nástrojom na posúdenie a zmiernenie rizík 
súvisiacich s odlesňovaním, ak je dobre 
navrhnutá a implementovaná so zreteľom 
na kritériá udržateľnosti, na ktorých sa 
zakladá, dôkladnosť certifikačného a 
akreditačného procesu, nezávislé 
monitorovanie, možnosti monitorovania 
dodávateľského reťazca, požiadavky na 
ochranu pralesov a podporu trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov;

odlesňovania; konštatuje, že dobrovoľná 
certifikácia treťou stranou môže byť 
pomocným nástrojom na posúdenie a 
zmiernenie rizík súvisiacich s 
odlesňovaním, ak je dobre navrhnutá a 
implementovaná so zreteľom na kritériá 
udržateľnosti, na ktorých sa zakladá, 
dôkladnosť certifikačného a akreditačného 
procesu, nezávislé monitorovanie, 
možnosti monitorovania dodávateľského 
reťazca, požiadavky na ochranu pralesov a 
podporu trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 121
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že certifikačné 
systémy tretích strán zohrali dôležitú úlohu 
pri spájaní podnikov a občianskej 
spoločnosti s cieľom dosiahnuť spoločné 
chápanie problému odlesňovania; 
poznamenáva však, že samotné dobrovoľné 
certifikačné systémy tretích strán nie sú do 
dnešného dňa účinné pri zastavení a 
zvrátení globálneho odlesňovania; 
konštatuje, že dobrovoľná certifikácia 
treťou stranou môže byť pomocným 
nástrojom na posúdenie a zmiernenie rizík 
súvisiacich s odlesňovaním, ak je dobre 
navrhnutá a implementovaná so zreteľom 
na kritériá udržateľnosti, na ktorých sa 
zakladá, dôkladnosť certifikačného a 
akreditačného procesu, nezávislé 
monitorovanie, možnosti monitorovania 
dodávateľského reťazca, požiadavky na 
ochranu pralesov a podporu trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov;

3. poukazuje na to, že certifikačné 
systémy tretích strán zohrali úlohu pri 
spájaní podnikov a občianskej spoločnosti 
s cieľom dosiahnuť spoločné chápanie 
problému odlesňovania; poznamenáva 
však, že samotné dobrovoľné certifikačné 
systémy tretích strán nie sú účinné pri 
zastavení a zvrátení globálneho 
odlesňovania a zhoršovania ekosystémov; 
konštatuje, že dobrovoľná certifikácia 
treťou stranou môže byť pomocným 
nástrojom na posúdenie a zmiernenie rizík 
súvisiacich s odlesňovaním, ak je dobre 
navrhnutá a implementovaná so zreteľom 
na kritériá udržateľnosti, na ktorých sa 
zakladá, dôkladnosť certifikačného a 
akreditačného procesu, nezávislé 
monitorovanie, možnosti monitorovania, 
nezávislé mechanizmy súladu a náležité 
požiadavky na ochranu pralesov a iných 
prírodných lesov a podporu trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že certifikačné 
systémy tretích strán zohrali dôležitú úlohu 
pri spájaní podnikov a občianskej 
spoločnosti s cieľom dosiahnuť spoločné 
chápanie problému odlesňovania; 
poznamenáva však, že samotné dobrovoľné 
certifikačné systémy tretích strán nie sú do 
dnešného dňa účinné pri zastavení a 
zvrátení globálneho odlesňovania; 
konštatuje, že dobrovoľná certifikácia 
treťou stranou môže byť pomocným 
nástrojom na posúdenie a zmiernenie rizík 
súvisiacich s odlesňovaním, ak je dobre 
navrhnutá a implementovaná so zreteľom 
na kritériá udržateľnosti, na ktorých sa 
zakladá, dôkladnosť certifikačného a 
akreditačného procesu, nezávislé 
monitorovanie, možnosti monitorovania 
dodávateľského reťazca, požiadavky na 
ochranu pralesov a podporu trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov;

3. poukazuje na to, že certifikačné 
systémy tretích strán zohrali dôležitú úlohu 
pri spájaní podnikov a občianskej 
spoločnosti s cieľom dosiahnuť spoločné 
chápanie problému odlesňovania; 
poznamenáva však, že samotné dobrovoľné 
certifikačné systémy tretích strán nie sú do 
dnešného dňa schopné plniť svoj hlavný 
cieľ, ktorým je najmä zastavenie a 
zvrátenie globálneho odlesňovania; 
konštatuje, že dobrovoľná certifikácia 
treťou stranou môže byť pomocným 
nástrojom na posúdenie a zmiernenie rizík 
súvisiacich s odlesňovaním, ak je nezávisle 
a odborne navrhnutá a implementovaná so 
zreteľom na kritériá udržateľnosti, na 
ktorých sa zakladá, dôkladnosť 
certifikačného a akreditačného procesu, 
nezávislé monitorovanie, možnosti 
monitorovania dodávateľského reťazca, 
požiadavky na ochranu pralesov a podporu 
trvalo udržateľného obhospodarovania 
lesov;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 123
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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3. poukazuje na to, že certifikačné 
systémy tretích strán zohrali dôležitú úlohu 
pri spájaní podnikov a občianskej 
spoločnosti s cieľom dosiahnuť spoločné 
chápanie problému odlesňovania; 
poznamenáva však, že samotné dobrovoľné 
certifikačné systémy tretích strán nie sú do 
dnešného dňa účinné pri zastavení a 
zvrátení globálneho odlesňovania; 
konštatuje, že dobrovoľná certifikácia 
treťou stranou môže byť pomocným 
nástrojom na posúdenie a zmiernenie rizík 
súvisiacich s odlesňovaním, ak je dobre 
navrhnutá a implementovaná so zreteľom 
na kritériá udržateľnosti, na ktorých sa 
zakladá, dôkladnosť certifikačného a 
akreditačného procesu, nezávislé 
monitorovanie, možnosti monitorovania 
dodávateľského reťazca, požiadavky na 
ochranu pralesov a podporu trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov;

3. poukazuje na to, že certifikačné 
systémy tretích strán zohrali dôležitú úlohu 
pri spájaní podnikov a občianskej 
spoločnosti s cieľom dosiahnuť spoločné 
chápanie problému odlesňovania; 
poznamenáva však, že samotné dobrovoľné 
certifikačné systémy tretích strán nie sú do 
dnešného dňa účinné pri zastavení a 
zvrátení globálneho odlesňovania a že sa 
musia doplniť povinnými opatreniami; 
konštatuje, že dobrovoľná certifikácia 
treťou stranou môže byť pomocným 
nástrojom na posúdenie a zmiernenie rizík 
súvisiacich s odlesňovaním, ak je dobre 
navrhnutá a implementovaná so zreteľom 
na kritériá udržateľnosti, na ktorých sa 
zakladá, dôkladnosť certifikačného a 
akreditačného procesu, nezávislé 
monitorovanie, možnosti monitorovania 
dodávateľského reťazca, náležité 
požiadavky na ochranu pralesov a iných 
prírodných lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že certifikačné 
systémy tretích strán zohrali dôležitú úlohu 
pri spájaní podnikov a občianskej 
spoločnosti s cieľom dosiahnuť spoločné 
chápanie problému odlesňovania; 
poznamenáva však, že samotné dobrovoľné 
certifikačné systémy tretích strán nie sú do 
dnešného dňa účinné pri zastavení a 
zvrátení globálneho odlesňovania; 
konštatuje, že dobrovoľná certifikácia 
treťou stranou môže byť pomocným 
nástrojom na posúdenie a zmiernenie rizík 
súvisiacich s odlesňovaním, ak je dobre 

3. poukazuje na to, že certifikačné 
systémy tretích strán zohrali dôležitú úlohu 
pri spájaní podnikov a občianskej 
spoločnosti s cieľom dosiahnuť spoločné 
chápanie problému odlesňovania; 
poznamenáva však, že samotné dobrovoľné 
certifikačné systémy tretích strán nie sú do 
dnešného dňa účinné pri zastavení a 
zvrátení globálneho odlesňovania a musia 
ich dopĺňať povinné opatrenia; 
konštatuje, že dobrovoľná certifikácia 
treťou stranou môže byť pomocným 
nástrojom na posúdenie a zmiernenie rizík 
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navrhnutá a implementovaná so zreteľom 
na kritériá udržateľnosti, na ktorých sa 
zakladá, dôkladnosť certifikačného a 
akreditačného procesu, nezávislé 
monitorovanie, možnosti monitorovania 
dodávateľského reťazca, požiadavky na 
ochranu pralesov a podporu trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov;

súvisiacich s odlesňovaním, ak je dobre 
navrhnutá a implementovaná so zreteľom 
na kritériá udržateľnosti, na ktorých sa 
zakladá, dôkladnosť certifikačného a 
akreditačného procesu, nezávislé 
monitorovanie, možnosti monitorovania 
dodávateľského reťazca a náležité 
požiadavky na ochranu pralesov a 
ostatných prírodných lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že certifikačné 
systémy tretích strán zohrali dôležitú úlohu 
pri spájaní podnikov a občianskej 
spoločnosti s cieľom dosiahnuť spoločné 
chápanie problému odlesňovania; 
poznamenáva však, že samotné dobrovoľné 
certifikačné systémy tretích strán nie sú do 
dnešného dňa účinné pri zastavení a 
zvrátení globálneho odlesňovania; 
konštatuje, že dobrovoľná certifikácia 
treťou stranou môže byť pomocným 
nástrojom na posúdenie a zmiernenie rizík 
súvisiacich s odlesňovaním, ak je dobre 
navrhnutá a implementovaná so zreteľom 
na kritériá udržateľnosti, na ktorých sa 
zakladá, dôkladnosť certifikačného a 
akreditačného procesu, nezávislé 
monitorovanie, možnosti monitorovania 
dodávateľského reťazca, požiadavky na 
ochranu pralesov a podporu trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov;

3. poukazuje na to, že certifikačné 
systémy tretích strán zohrali dôležitú úlohu 
pri spájaní podnikov a občianskej 
spoločnosti s cieľom dosiahnuť spoločné 
chápanie problému odlesňovania; 
poznamenáva však, že samotné dobrovoľné 
certifikačné systémy tretích strán, napriek 
tomu, že prispeli k rozvoju osvedčených 
postupov, nedokážu sami zastaviť 
a zvrátiť globálne odlesňovanie; 
konštatuje, že dobrovoľná certifikácia 
treťou stranou má veľký potenciál ako 
pomocný nástroj na posúdenie a 
zmiernenie rizík súvisiacich s 
odlesňovaním.  Certifikačné systémy by 
mali spĺňať prísne parametre 
certifikačného a akreditačného procesu.  V 
tejto súvislosti má nezávislé 
monitorovanie, ovládanie dodávateľského 
reťazca, ochrana pralesov a podpora 
udržateľného obhospodarovania lesov 
mimoriadny význam;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 126
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že certifikačné 
systémy tretích strán zohrali dôležitú úlohu 
pri spájaní podnikov a občianskej 
spoločnosti s cieľom dosiahnuť spoločné 
chápanie problému odlesňovania; 
poznamenáva však, že samotné dobrovoľné 
certifikačné systémy tretích strán nie sú do 
dnešného dňa účinné pri zastavení a 
zvrátení globálneho odlesňovania; 
konštatuje, že dobrovoľná certifikácia 
treťou stranou môže byť pomocným 
nástrojom na posúdenie a zmiernenie rizík 
súvisiacich s odlesňovaním, ak je dobre 
navrhnutá a implementovaná so zreteľom 
na kritériá udržateľnosti, na ktorých sa 
zakladá, dôkladnosť certifikačného a 
akreditačného procesu, nezávislé 
monitorovanie, možnosti monitorovania 
dodávateľského reťazca, požiadavky na 
ochranu pralesov a podporu trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov;

3. poukazuje na to, že certifikačné 
systémy tretích strán zohrali dôležitú úlohu 
pri spájaní podnikov a občianskej 
spoločnosti s cieľom dosiahnuť spoločné 
chápanie problému odlesňovania; 
poznamenáva však, že samotné dobrovoľné 
certifikačné systémy tretích strán nie sú do 
dnešného dňa účinné pri zastavení a 
zvrátení globálneho odlesňovania; 
konštatuje, že dobrovoľná certifikácia 
treťou stranou môže byť pomocným 
nástrojom na posúdenie a zmiernenie rizík 
súvisiacich s odlesňovaním, ak je dobre 
navrhnutá a plne implementovaná so 
zreteľom na dobre vymedzené, merateľné 
a ambiciózne kritériá udržateľnosti, na 
ktorých sa zakladá, dôkladnosť 
certifikačného a akreditačného procesu, 
nezávislé monitorovanie, možnosti 
monitorovania dodávateľského reťazca, 
požiadavky na ochranu pralesov a podporu 
trvalo udržateľného obhospodarovania 
lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že vo viacerých 
prípadoch niektoré z popredných 
svetových organizácií na certifikáciu 
dreva nedokázali odhaliť neudržateľnú a 
nezákonnú ťažbu dreva; uznáva, že ich 
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štruktúra poplatkov vytvára prirodzený 
konflikt záujmov v prípade, že väčšina ich 
financovania pochádza od korporácií a 
lesníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. kritizuje skutočnosť, že len 
samotné osvedčenie a označenia tretej 
strany neprimerane presúvajú 
zodpovednosť za rozhodnutie o nákupe 
výrobkov bez odlesňovania na 
spotrebiteľov; zdôrazňuje preto, že 
certifikácia treťou stranou môže byť len 
doplňujúca, ale nemôže nahrádzať 
dôkladné procesy náležitej starostlivosti 
spoločností;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. kritizuje skutočnosť, že len samotné 
osvedčenie a označenia tretej strany 
neprimerane presúvajú zodpovednosť za 
rozhodnutie o nákupe výrobkov bez 
odlesňovania na spotrebiteľov; zdôrazňuje 
preto, že certifikácia treťou stranou môže 
byť len doplňujúca, ale nemôže nahrádzať 
dôkladné procesy náležitej starostlivosti 
spoločností;

4. kritizuje skutočnosť, že len samotné 
osvedčenie a označenia tretej strany 
neprimerane presúvajú zodpovednosť za 
rozhodnutie o nákupe výrobkov bez 
odlesňovania na spotrebiteľov; zdôrazňuje 
preto, že certifikácia treťou stranou môže 
byť len doplňujúca, ale nemôže nahrádzať 
dôkladné procesy náležitej starostlivosti 
spoločností; zdôrazňuje, že 
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environmentalizmus spotrebiteľskej voľby 
nedokáže zastaviť odlesňovanie ani 
prispievať k udržateľným praktikám, a 
skutočne démonizuje pracovnú triedu; 
domnieva sa, že náležitá starostlivosť je 
nevyhnutným regulačným opatrením na 
zabezpečenie toho, aby na trh vstupovali 
predovšetkým len udržateľné výrobky a 
aby sa udržateľnosť nestala drahou a 
neprístupnou spotrebiteľskou voľbou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. kritizuje skutočnosť, že len samotné 
osvedčenie a označenia tretej strany 
neprimerane presúvajú zodpovednosť za 
rozhodnutie o nákupe výrobkov bez 
odlesňovania na spotrebiteľov; zdôrazňuje 
preto, že certifikácia treťou stranou môže 
byť len doplňujúca, ale nemôže nahrádzať 
dôkladné procesy náležitej starostlivosti 
spoločností;

4. kritizuje skutočnosť, že len samotné 
osvedčenie a označenia tretej strany 
neprimerane presúvajú zodpovednosť za 
rozhodnutie o nákupe výrobkov bez 
odlesňovania na spotrebiteľov; zdôrazňuje, 
že v rámci politiky certifikácie sa zvyčajne 
vyžaduje, aby výrobok spĺňal len 
minimálny limit certifikovaného obsahu, 
ktorý je často nižší ako 50 % 1a; vyjadruje 
presvedčenie, že zákazníci o tejto 
skutočnosti vôbec nevedia; zdôrazňuje 
preto, že certifikácia treťou stranou môže 
byť len doplňujúca, ale nemôže nahrádzať 
dôkladné procesy náležitej starostlivosti 
spoločností;

_________________
1a Napr. z politiky označovania a 
ochranných známok Aliancie pre dažďový 
prales, https://www.rainforest-
alliance.org/business/wp-
content/uploads/2020/05/Rainforest-
Alliance-Labeling-and-Trademarks-
Policy-May-2020.pdf.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 131
Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. kritizuje skutočnosť, že len 
samotné osvedčenie a označenia tretej 
strany neprimerane presúvajú 
zodpovednosť za rozhodnutie o nákupe 
výrobkov bez odlesňovania na 
spotrebiteľov; zdôrazňuje preto, že 
certifikácia treťou stranou môže byť len 
doplňujúca, ale nemôže nahrádzať 
dôkladné procesy náležitej starostlivosti 
spoločností;

4. zdôrazňuje, že certifikácia treťou 
stranou je účinným doplnkovým 
nástrojom, ale nemôže nahrádzať dôkladné 
procesy náležitej starostlivosti 
prevádzkovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. kritizuje skutočnosť, že len samotné 
osvedčenie a označenia tretej strany 
neprimerane presúvajú zodpovednosť za 
rozhodnutie o nákupe výrobkov bez 
odlesňovania na spotrebiteľov; zdôrazňuje 
preto, že certifikácia treťou stranou môže 
byť len doplňujúca, ale nemôže nahrádzať 
dôkladné procesy náležitej starostlivosti 
spoločností;

4. kritizuje skutočnosť, že len samotné 
osvedčenie a označenia tretej strany 
neprimerane presúvajú zodpovednosť za 
rozhodnutie o nákupe výrobkov bez 
odlesňovania na spotrebiteľov; čo nebude 
stačiť z hľadiska jej účinnosti, pokiaľ ide 
o presadzovanie udržateľnejšej výroby; 
zdôrazňuje preto, že certifikácia treťou 
stranou môže byť len doplňujúca, ale 
nemôže nahrádzať dôkladné procesy 
prevádzkovateľov v oblasti náležitej 
starostlivosti spoločností a znižovať 
zodpovednosť prevádzkovateľov;

Or. en



AM\1210205SK.docx 69/319 PE655.680v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 133
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. kritizuje skutočnosť, že len samotné 
osvedčenie a označenia tretej strany 
neprimerane presúvajú zodpovednosť za 
rozhodnutie o nákupe výrobkov bez 
odlesňovania na spotrebiteľov; zdôrazňuje 
preto, že certifikácia treťou stranou môže 
byť len doplňujúca, ale nemôže nahrádzať 
dôkladné procesy náležitej starostlivosti 
spoločností;

4. kritizuje skutočnosť, že len samotné 
osvedčenie a označenia tretej strany 
neprimerane presúvajú zodpovednosť za 
rozhodnutie o nákupe výrobkov bez 
odlesňovania na spotrebiteľov; zdôrazňuje 
preto, že certifikácia treťou stranou môže 
byť len doplňujúca, ale nemôže nahrádzať 
dôkladné procesy náležitej starostlivosti 
prevádzkovateľov a ich environmentálnu 
zodpovednosť v súlade so zásadou 
„znečisťovateľ platí“ zakotvenou v 
článku 191 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. kritizuje skutočnosť, že len 
samotné osvedčenie a označenia tretej 
strany neprimerane presúvajú 
zodpovednosť za rozhodnutie o nákupe 
výrobkov bez odlesňovania na 
spotrebiteľov; zdôrazňuje preto, že 
certifikácia treťou stranou môže byť len 
doplňujúca, ale nemôže nahrádzať 
dôkladné procesy náležitej starostlivosti 
spoločností;

4. poznamenáva, že certifikácia a 
označenia treťou stranou znamenajú, že 
od spotrebiteľov sa vyžaduje, aby prevzali 
zodpovednosť za rozhodnutie o nákupe 
výrobkov bez odlesňovania; poznamenáva 
preto, že certifikácia treťou stranou je 
dôležitým prvkom v boji proti 
odlesňovaniu, hoci tento problém 
nevyrieši na 100 %;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 135
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. kritizuje skutočnosť, že len 
samotné osvedčenie a označenia tretej 
strany neprimerane presúvajú 
zodpovednosť za rozhodnutie o nákupe 
výrobkov bez odlesňovania na 
spotrebiteľov; zdôrazňuje preto, že 
certifikácia treťou stranou môže byť len 
doplňujúca, ale nemôže nahrádzať 
dôkladné procesy náležitej starostlivosti 
spoločností;

4. zdôrazňuje skutočnosť, že 
certifikácia a označenia treťou stranou 
nemôžu poskytnúť všetky riešenia 
zložitého problému globálneho 
odlesňovania; certifikáciu treťou stranou 
preto musia dopĺňať dôkladné procesy 
náležitej starostlivosti spoločností;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 136
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. kritizuje skutočnosť, že len samotné 
osvedčenie a označenia tretej strany 
neprimerane presúvajú zodpovednosť za 
rozhodnutie o nákupe výrobkov bez 
odlesňovania na spotrebiteľov; zdôrazňuje 
preto, že certifikácia treťou stranou môže 
byť len doplňujúca, ale nemôže nahrádzať 
dôkladné procesy náležitej starostlivosti 
spoločností;

4. kritizuje skutočnosť, že len samotné 
osvedčenie a označenia tretej strany 
neprimerane presúvajú zodpovednosť za 
rozhodnutie o nákupe výrobkov bez 
odlesňovania na spotrebiteľov; zdôrazňuje 
preto, že certifikácia treťou stranou môže 
byť len doplňujúca, ale nemôže nahrádzať 
povinné dôkladné procesy 
prevádzkovateľov v oblasti náležitej 
starostlivosti spoločností a narúšať 
zodpovednosť ich prevádzkovateľov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 137
Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. kritizuje skutočnosť, že len 
samotné osvedčenie a označenia tretej 
strany neprimerane presúvajú 
zodpovednosť za rozhodnutie o nákupe 
výrobkov bez odlesňovania na 
spotrebiteľov; zdôrazňuje preto, že 
certifikácia treťou stranou môže byť len 
doplňujúca, ale nemôže nahrádzať 
dôkladné procesy náležitej starostlivosti 
spoločností;

4. konštatuje, že len samotné 
osvedčenie a označenia tretej strany neboli 
dostatočne efektívne na to, aby zabránili 
vstupu výrobkov bez odlesňovania na 
vnútorný trh Únie; zdôrazňuje preto, že 
certifikácia treťou stranou môže byť len 
doplňujúca, ale nemôže nahrádzať 
dôkladné procesy náležitej starostlivosti 
spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. kritizuje skutočnosť, že len samotné 
osvedčenie a označenia tretej strany 
neprimerane presúvajú zodpovednosť za 
rozhodnutie o nákupe výrobkov bez 
odlesňovania na spotrebiteľov; zdôrazňuje 
preto, že certifikácia treťou stranou môže 
byť len doplňujúca, ale nemôže nahrádzať 
dôkladné procesy náležitej starostlivosti 
spoločností;

4. kritizuje skutočnosť, že len samotné 
osvedčenie a označenia tretej strany 
neprimerane presúvajú zodpovednosť za 
rozhodnutie o nákupe výrobkov bez 
odlesňovania na spotrebiteľov; zdôrazňuje 
preto, že certifikácia treťou stranou môže 
byť len doplňujúca, ale nemôže nahrádzať 
dôkladné procesy kontroly v rámci 
spoločností;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 139
Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
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Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že politika, ktorá je 
závislá len od spotrebiteľskej voľby, 
neprimerane presúva zodpovednosť za 
nákup, ktorý neprispieva k odlesňovaniu, 
na spotrebiteľov, čo nebude dostatočné z 
hľadiska jej účinnosti na začlenenie 
udržateľnejšej výroby; poznamenáva, že 
informácie pre spotrebiteľov o výrobkoch, 
ktoré neprispievajú k odlesňovaniu, sú 
mocným nástrojom na doplnenie 
právneho rámca v oblasti náležitej 
starostlivosti, a naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby ďalej začlenila otázky odlesňovania 
do environmentálnej značky EÚ, zeleného 
verejného obstarávania a ďalších iniciatív 
v kontexte obehového hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. domnieva sa, že informácie pre 
spotrebiteľov o výrobkoch, ktoré 
neprispievajú k odlesňovaniu, môžu byť 
mocným nástrojom na doplnenie 
právneho rámca v oblasti náležitej 
starostlivosti a na riešenie strany dopytu v 
tejto oblasti: je presvedčený, že sa tým 
zabezpečí dôveryhodnosť opatrení Únie 
proti odlesňovaniu vo svete; vyzýva 
Komisiu, aby zahrnula riziko 
odlesňovania medzi kritériá tvrdení 
týkajúcich sa životného prostredia do 
smernice 2005/29/ES o nekalých 
obchodných praktikách a aby vytvorila 
systém predbežného schválenia EÚ s 
cieľom povoliť používanie tvrdení 
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týkajúcich sa životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína, že niekoľko nedávnych 
vyšetrovaní odhalilo prepracované 
systémy tzv. prania dobytka, ktoré zaviedli 
mäsiarske spoločnosti, v prípade ktorých 
sa kravy chované na nezákonne 
odlesnenej pôde alebo na embargovaných 
farmách presúvajú do legálnych 
poľnohospodárskych podnikov 
bezprostredne pred ich zaslaním na 
bitúnky spoločnosti s cieľom obísť 
existujúce právne predpisy a požiadavky 
na certifikáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Joëlle Mélin, Annika Bruna

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. poznamenáva, že v dôsledku 
nárastu certifikácií a označení sú 
informácie pre väčšinu spotrebiteľov 
nečitateľné; zdôrazňuje, že by sa preto 
mala zvážiť povinnosť poskytovať 
informácie a ich harmonizovania;

Or. fr



PE655.680v01-00 74/319 AM\1210205SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 143
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
množstvo existujúcich certifikačných 
systémov a značiek vedie k zavádzaniu 
spotrebiteľov a znižuje ich šancu 
rozhodovať sa na základe informácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby chránili všetky osoby, ktoré sa 
zasadzujú za ochranu životného 
prostredia a lesov v EÚ a na celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. konštatuje, že kritériá toho, čo 
tvorí komoditu alebo produkty „bez 
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odlesňovania“, ktoré sú základom 
certifikačných systémov, neboli vždy 
dostatočne komplexné, pretože sa niekedy 
vzťahujú len na niektoré relevantné 
zložky výrobku, len na časti životného 
cyklu výrobku alebo využívajú 
nedostatočné vymedzenie pojmu „bez 
odlesňovania“, čo môže viesť ku 
kupovania označenia spoločnosťami a 
znížiť ambície v súvislosti s certifikáciou 
vo všeobecnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. v tejto súvislosti víta výzvy 
veľkého počtu spoločností na zavedenie 
pravidiel Únie týkajúcich sa povinnej 
náležitej starostlivosti v dodávateľských 
reťazcoch rizikových komodít v odvetví 
lesného hospodárstva;

5. v tejto súvislosti víta výzvy 
veľkého počtu spoločností na zavedenie 
pravidiel Únie týkajúcich sa povinnej 
náležitej starostlivosti v dodávateľských 
reťazcoch rizikových komodít v odvetví 
lesného hospodárstva; poukazuje na to, že 
hoci samotný proces náležitej 
starostlivosti nezahŕňa zákaz, treba 
uplatniť účinný a odrádzajúci sankčný 
režim s cieľom pomôcť zabrániť 
odlesňovaniu a degradácii prírodných 
ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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5. v tejto súvislosti víta výzvy veľkého 
počtu spoločností na zavedenie pravidiel 
Únie týkajúcich sa povinnej náležitej 
starostlivosti v dodávateľských reťazcoch 
rizikových komodít v odvetví lesného 
hospodárstva;

5. poznamenáva, že niektoré 
spoločnosti požadujú zavedenie 
anglosaského konceptu náležitej 
starostlivosti na úrovni Únie, čo znamená, 
že subjekt sa musí snažiť chrániť pred 
akýmkoľvek negatívnym prvkom činnosti, 
ktorej sa dá predísť, avšak hoci ide do 
istej miery o základnú povinnosť 
obozretnosti, v krajinách, v ktorých je 
tento koncept zriadený, nikdy nezabránil 
výskytu environmentálnych katastrof;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 148
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. v tejto súvislosti víta výzvy veľkého 
počtu spoločností na zavedenie pravidiel 
Únie týkajúcich sa povinnej náležitej 
starostlivosti v dodávateľských reťazcoch 
rizikových komodít v odvetví lesného 
hospodárstva;

5. v tejto súvislosti víta záväzok 
mnohých spoločností týkajúci sa 
udržateľnejších dodávateľských reťazcov 
vrátane zníženého dopytu po komoditách 
bez odlesňovania a podporuje príslušné 
iniciatívy súkromného sektora zamerané 
na zvýšenie konkurencieschopnosti a 
transparentnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. v tejto súvislosti víta výzvy 
veľkého počtu spoločností na zavedenie 
pravidiel Únie týkajúcich sa povinnej 
náležitej starostlivosti v dodávateľských 

5. v tejto súvislosti berie na vedomie 
výzvy niektorých spoločností na zavedenie 
pravidiel Únie týkajúcich sa povinnej 
náležitej starostlivosti v dodávateľských 
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reťazcoch rizikových komodít v odvetví 
lesného hospodárstva;

reťazcoch rizikových komodít v odvetví 
lesného hospodárstva;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 150
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína svoje uznesenie z 15. 
januára 2020 o európskej zelenej dohode a 
svoju výzvu Komisii, aby bezodkladne 
predložila návrh európskeho právneho 
rámca založeného na náležitej starostlivosti 
s cieľom zabezpečiť udržateľné 
dodávateľské reťazce výrobkov 
uvádzaných na trh EÚ bez odlesňovania s 
osobitným zameraním na riešenie hlavných 
hnacích síl odlesňovania v dôsledku 
dovozu a namiesto toho podnecovať dovoz, 
ktorý nespôsobuje odlesňovanie v 
zahraničí;

6. pripomína svoje uznesenie z 15. 
januára 2020 o európskej zelenej dohode a 
svoju výzvu Komisii, aby bezodkladne 
predložila návrh európskeho právneho 
rámca založeného na náležitej starostlivosti 
s cieľom zabezpečiť udržateľné 
dodávateľské reťazce výrobkov 
uvádzaných na trh EÚ bez odlesňovania s 
osobitným zameraním na riešenie hlavných 
hnacích síl odlesňovania v dôsledku 
dovozu a namiesto toho podnecovať dovoz, 
ktorý nespôsobuje odlesňovanie v 
zahraničí, pri zohľadnení ekonomického 
významu vývozu komodít pre rozvojové 
krajiny, najmä pre malých vlastníkov, 
berúc do úvahy spätnú väzbu od všetkých 
zainteresovaných strán, najmä MSP, a 
poskytovanie hĺbkového posúdenia 
vplyvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Joëlle Mélin, Annika Bruna

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína svoje uznesenie z 15. 
januára 2020 o európskej zelenej dohode a 

6. pripomína svoje uznesenie z 15. 
januára 2020 o európskej zelenej dohode a 
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svoju výzvu Komisii, aby bezodkladne 
predložila návrh európskeho právneho 
rámca založeného na náležitej starostlivosti 
s cieľom zabezpečiť udržateľné 
dodávateľské reťazce výrobkov 
uvádzaných na trh EÚ bez odlesňovania s 
osobitným zameraním na riešenie hlavných 
hnacích síl odlesňovania v dôsledku 
dovozu a namiesto toho podnecovať dovoz, 
ktorý nespôsobuje odlesňovanie v 
zahraničí;

svoju výzvu Komisii, aby bezodkladne 
predložila návrh európskeho právneho 
rámca založeného na náležitej starostlivosti 
s cieľom zabezpečiť udržateľné 
dodávateľské reťazce výrobkov 
uvádzaných na trh EÚ bez odlesňovania s 
osobitným zameraním na riešenie hlavných 
hnacích síl odlesňovania v dôsledku 
dovozu a namiesto toho podnecovať 
miestnu výrobu a dovoz, ktorý 
nespôsobuje odlesňovanie v zahraničí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 152
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. Konštatuje, že v mnohých 
krajinách je odlesňovanie dôsledkom 
nedostatku vhodných politík (ako 
napríklad územného plánovania), 
nejasných vlastníckych vzťahov a iných 
pozemkových práv, nedostatočnej správy 
vecí verejných a presadzovania práva, 
nezákonných činností a nedostatočných 
investícií do udržateľného 
obhospodarovania lesov;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 153
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že odlesňovanie je 
celosvetovým problémom, v ktorom je EÚ 
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jednak súčasťou problému a zároveň 
môže byť aj súčasťou riešenia, keďže 
prístupy zamerané na spotrebiteľov 
neprinášajú želaný výsledok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje potrebu plánovať 
koordinovanú podporu na úrovni EÚ pre 
MSP s cieľom zabezpečiť ich pochopenie, 
pripravenosť a kapacitu na vykonávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. konštatuje, že konverzia pasienkov 
a poľnohospodárskej pôdy pôvodne 
využívanej na výrobu potravín a krmív na 
pôdu na výrobu palív z biomasy 
(nepriama zmena vo využívaní pôdy) môže 
mať negatívny vplyv aj na lesy;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 156
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
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Odsek 6 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6c. pripomína, že Európska komisia 
vo svojom oznámení o odlesňovaní z roku 
2008 stanovila cieľ zastaviť globálny 
úbytok lesnej plochy najneskôr do roku 
2030 a do roku 2020 znížiť hrubú mieru 
odlesňovania tropických oblastí aspoň o 
50 %, hoci súčasne varuje, že druhý cieľ 
sa takmer určite nedosiahne;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 157
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 6 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6d. vyzýva EÚ, aby primerane 
podporovala ochranu existujúcich a 
vytvorenie nových a primerane vybraných 
chránených oblastí, najmä v krajinách, 
ktoré sú hlavnými producentmi dreva;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 158
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 6 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6e. vyzýva EÚ, aby poskytovanie 
finančnej pomoci partnerským krajinám 
podmienila zavedením funkčného systému 
záväzných koncepčných nástrojov 
prispievajúcich k udržateľnému 
obhospodarovaniu lesov (napríklad 
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plánom obhospodarovania 
lesov); zdôrazňuje, že sú funkčné len 
vtedy, ak sú pripravené s dostatočnými 
odbornými znalosťami, a vyzýva EÚ, aby 
stanovila a presadzovala jasné pravidlá 
ich dodržiavania;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 159
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 6 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6f. 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 jej ďalšími funkciami, a 
zdôrazňuje, že by to v konečnom dôsledku 
mohlo viesť k narušeniu údajov o oblasti 
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;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 160
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
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Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania, žiada však 
ambicióznejší politický prístup; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrh právneho 
rámca EÚ na základe povinnej náležitej 
starostlivosti, požiadaviek na podávanie 
správ, zverejňovanie informácií a účasti 
tretích strán, ako aj zodpovednosti a 
sankcií v prípade porušenia povinností pre 
všetky spoločnosti, ktoré prvýkrát 
uvádzajú na trh Únie komodity s 
najvyššími rizikami pre lesy a ekosystémy, 
a produkty získané z týchto komodít, a na 
základe prístupu k spravodlivosti a 
nápravy pre obete porušenia týchto 
povinností; obchodníkom na trhu Únie by 
sa mali uložiť povinnosti týkajúce sa 
vysledovateľnosti s cieľom zabezpečiť 
udržateľné hodnotové reťazce bez 
odlesňovania, ako sa uvádza v prílohe k 
tomuto uzneseniu; zdôrazňuje, že rovnaký 
právny rámec by sa mal uplatňovať na 
finančné inštitúcie, ktoré majú sídlo v 
Únii a ktoré poskytujú finančné 
prostriedky spoločnostiam, ktoré ťažia, 
získavajú, vyrábajú alebo spracovávajú 
komodity a odvodené produkty rizikové 
pre lesy a ekosystémy;

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania, žiada však 
konzistentnejší a ambicióznejší politický 
prístup; vyzýva preto Komisiu, aby 
predložila návrh na revíziu zmlúv o 
voľnom obchode vzhľadom na európske 
požiadavky týkajúce sa odlesňovania, 
najmä s cieľom zabezpečiť dodávky 
európskym spoločnostiam s „nulovým 
odlesňovaním“, ktoré získavajú svoje 
dodávky z tretích krajín;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 161
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania, žiada však 
ambicióznejší politický prístup; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrh právneho 

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania, žiada však 
ambicióznejší politický prístup; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrh právneho 
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rámca EÚ na základe povinnej náležitej 
starostlivosti, požiadaviek na podávanie 
správ, zverejňovanie informácií a účasti 
tretích strán, ako aj zodpovednosti a 
sankcií v prípade porušenia povinností pre 
všetky spoločnosti, ktoré prvýkrát 
uvádzajú na trh Únie komodity s 
najvyššími rizikami pre lesy a ekosystémy, 
a produkty získané z týchto komodít, a na 
základe prístupu k spravodlivosti a nápravy 
pre obete porušenia týchto povinností; 
obchodníkom na trhu Únie by sa mali 
uložiť povinnosti týkajúce sa 
vysledovateľnosti s cieľom zabezpečiť 
udržateľné hodnotové reťazce bez 
odlesňovania, ako sa uvádza v prílohe k 
tomuto uzneseniu; zdôrazňuje, že rovnaký 
právny rámec by sa mal uplatňovať na 
finančné inštitúcie, ktoré majú sídlo v Únii 
a ktoré poskytujú finančné prostriedky 
spoločnostiam, ktoré ťažia, získavajú, 
vyrábajú alebo spracovávajú komodity a 
odvodené produkty rizikové pre lesy a 
ekosystémy;

rámca EÚ založeného na prísnych a 
právne záväzných povinnostiach, ktoré 
korelujú s požiadavkami povinnej náležitej 
starostlivosti, požiadavkami na podávanie 
správ, zverejňovanie informácií a účasti 
tretích strán, a ktoré budú okrem toho 
stanovovať prístup zahŕňajúci viac 
surovín, ako aj primeraný systém 
vykonávania, ktorú bude zahŕňať 
zodpovednosť a účinné a odrádzajúce 
sankcie v prípade porušenia pre všetky 
spoločnosti, ktoré uvádzajú tovar na trh 
Únie k , pričom sa zabezpečí, aby pri 
všetky suroviny a všetky výrobky 
umiestnené na trh Únie bolo možné 
dohľadať zdroj, a aby takéto suroviny a 
takéto výrobky neviedli k negatívnym 
environmentálnym a sociálnym vplyvom, 
ako sú odlesňovanie, ničenie lesov, 
konverzia alebo ničenie ekosystémov; 
okrem toho považuje za nevyhnutné, aby 
návrh právneho rámca EÚ zaručil 
odstránenie všetkých prekážok, ktoré 
bránia účinnému a rýchlemu prístupu k 
spravodlivosti a nápravy pre obete 
porušovania práv; obchodníkom na trhu 
Únie by sa mali uložiť povinnosti týkajúce 
sa vysledovateľnosti s cieľom zabezpečiť 
udržateľné hodnotové reťazce bez 
odlesňovania, ako sa uvádza v prílohe k 
tomuto uzneseniu; zdôrazňuje, že rovnaký 
právny rámec by mal mať cieľ zlepšiť 
reguláciu uplatniteľnú na na finančné 
inštitúcie a prevádzkovateľov, ktorí majú 
sídlo v Únii s cieľom zabrániť akejkoľvek 
forme podpory a pomoci spoločnostiam, 
ktoré ťažia, získavajú, vyrábajú alebo 
spracovávajú komodity spojené 
s odlesňovaním, ničením lesov, 
konverziou alebo ničením prirodzených 
ekosystémov a porušovaním ľudských 
práv;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 162
Traian Băsescu
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Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania, žiada však 
ambicióznejší politický prístup; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrh právneho 
rámca EÚ na základe povinnej náležitej 
starostlivosti, požiadaviek na podávanie 
správ, zverejňovanie informácií a účasti 
tretích strán, ako aj zodpovednosti a 
sankcií v prípade porušenia povinností pre 
všetky spoločnosti, ktoré prvýkrát uvádzajú 
na trh Únie komodity s najvyššími rizikami 
pre lesy a ekosystémy, a produkty získané 
z týchto komodít, a na základe prístupu k 
spravodlivosti a nápravy pre obete 
porušenia týchto povinností; obchodníkom 
na trhu Únie by sa mali uložiť povinnosti 
týkajúce sa vysledovateľnosti s cieľom 
zabezpečiť udržateľné hodnotové reťazce 
bez odlesňovania, ako sa uvádza v prílohe 
k tomuto uzneseniu; zdôrazňuje, že 
rovnaký právny rámec by sa mal 
uplatňovať na finančné inštitúcie, ktoré 
majú sídlo v Únii a ktoré poskytujú 
finančné prostriedky spoločnostiam, ktoré 
ťažia, získavajú, vyrábajú alebo 
spracovávajú komodity a odvodené 
produkty rizikové pre lesy a ekosystémy;

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania, žiada však 
ambicióznejší politický prístup; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrh právneho 
rámca EÚ na základe povinnej náležitej 
starostlivosti, požiadaviek na podávanie 
správ, zverejňovanie informácií a účasti 
tretích strán, ako aj zodpovednosti a 
sankcií v prípade porušenia povinností pre 
všetky spoločnosti, ktoré prvýkrát uvádzajú 
na trh Únie komodity s najvyššími rizikami 
pre lesy a ekosystémy, a produkty získané 
z týchto komodít, a na základe prístupu k 
spravodlivosti a nápravy pre obete 
porušenia týchto povinností; obchodníkom 
na trhu Únie by sa mali uložiť povinnosti 
týkajúce sa vysledovateľnosti s cieľom 
zabezpečiť udržateľné hodnotové reťazce 
bez odlesňovania, ako sa uvádza v prílohe 
k tomuto uzneseniu; zdôrazňuje, že 
rovnaký právny rámec by sa mal 
uplatňovať na finančné inštitúcie, ktoré 
majú sídlo v Únii a ktoré poskytujú 
finančné prostriedky spoločnostiam, ktoré 
ťažia, získavajú, vyrábajú alebo 
spracovávajú komodity a odvodené 
produkty rizikové pre lesy a ekosystémy; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala tento 
právny rámec na základe zásady 
transparentnosti a aby zohľadnila 
možnosť vytvorenia elektronického 
registra všetkých obchodných subjektov, 
ktoré budú opakovane trestané za 
porušenie povinností vyplývajúcich z tohto 
právneho rámca; vyzýva Európsku 
komisiu, aby preskúmala vplyv právneho 
rámca, a to jeden rok od jeho prijatia;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 163
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Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania, žiada však 
ambicióznejší politický prístup; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrh právneho 
rámca EÚ na základe povinnej náležitej 
starostlivosti, požiadaviek na podávanie 
správ, zverejňovanie informácií a účasti 
tretích strán, ako aj zodpovednosti a 
sankcií v prípade porušenia povinností pre 
všetky spoločnosti, ktoré prvýkrát uvádzajú 
na trh Únie komodity s najvyššími rizikami 
pre lesy a ekosystémy, a produkty získané 
z týchto komodít, a na základe prístupu k 
spravodlivosti a nápravy pre obete 
porušenia týchto povinností; obchodníkom 
na trhu Únie by sa mali uložiť povinnosti 
týkajúce sa vysledovateľnosti s cieľom 
zabezpečiť udržateľné hodnotové reťazce 
bez odlesňovania, ako sa uvádza v prílohe 
k tomuto uzneseniu; zdôrazňuje, že 
rovnaký právny rámec by sa mal 
uplatňovať na finančné inštitúcie, ktoré 
majú sídlo v Únii a ktoré poskytujú 
finančné prostriedky spoločnostiam, ktoré 
ťažia, získavajú, vyrábajú alebo 
spracovávajú komodity a odvodené 
produkty rizikové pre lesy a ekosystémy;

7. vyzýva Komisiu, aby predložila 
prísny návrh právneho rámca EÚ na 
základe náležitej starostlivosti s cieľom 
zabezpečiť udržateľné hodnotové reťazce, 
ktoré neprispievajú k odlesňovaniu, 
pokiaľ ide o výrobky uvádzané na trh EÚ, 
s osobitným zameraním na riešenie 
hlavných hnacích síl odlesňovania v 
dôsledku dovozu a namiesto toho 
podnecovať dovoz, ktorý nespôsobuje 
odlesňovanie v zahraničí pri zvážení 
napríklad požiadaviek na podávanie 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 s vysokým rizikom 
odlesňovania, a produkty získané z týchto 
komodít, a na základe prístupu k 
spravodlivosti a nápravy pre obete 
porušenia týchto povinností; Vyzýva 
Komisiu, aby predložila prísny návrh 
právneho rámca EÚ založeného na 
náležitej starostlivosti; zdôrazňuje, že 
pravidlá pre dodávateľské reťazce, ktoré 
neprispievajú k odlesňovaniu, by sa mali 
odzrkadliť aj v právnych rámcoch 
uplatniteľných na finančné inštitúcie, 
ktoré majú sídlo v Únii, t. j. zverejňovanie 
nefinančných informácií a udržateľné 
investície; o otázke, či je potrebná povinná 
náležitá starostlivosť, by sa malo 
rozhodnúť podľa úrovne rizika, ktoré 
každá komodita predstavuje pre 
odlesňovanie, a to v závislosti od toho, či 
už boli testované dobrovoľné systémy 
náležitej starostlivosti, a podľa 
dostupnosti a nákladov na požiadavky na 
zber údajov, ktoré by nový režim náležitej 
starostlivosti v Únii stanovil pre všetky 
strany zapojené do produkcie komodít 
rizikových pre lesy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania, žiada však 
ambicióznejší politický prístup; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrh právneho 
rámca EÚ na základe povinnej náležitej 
starostlivosti, požiadaviek na podávanie 
správ, zverejňovanie informácií a účasti 
tretích strán, ako aj zodpovednosti a 
sankcií v prípade porušenia povinností pre 
všetky spoločnosti, ktoré prvýkrát uvádzajú 
na trh Únie komodity s najvyššími rizikami 
pre lesy a ekosystémy, a produkty získané 
z týchto komodít, a na základe prístupu k 
spravodlivosti a nápravy pre obete 
porušenia týchto povinností; obchodníkom 
na trhu Únie by sa mali uložiť povinnosti 
týkajúce sa vysledovateľnosti s cieľom 
zabezpečiť udržateľné hodnotové reťazce 
bez odlesňovania, ako sa uvádza v prílohe 
k tomuto uzneseniu; zdôrazňuje, že 
rovnaký právny rámec by sa mal 
uplatňovať na finančné inštitúcie, ktoré 
majú sídlo v Únii a ktoré poskytujú 
finančné prostriedky spoločnostiam, ktoré 
ťažia, získavajú, vyrábajú alebo 
spracovávajú komodity a odvodené 
produkty rizikové pre lesy a ekosystémy;

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania, žiada však 
ambicióznejší politický prístup; vyzýva 
Komisiu, aby po analýze vplyvu predložila 
návrh právneho rámca EÚ na základe 
povinnej náležitej starostlivosti, 
požiadaviek na podávanie správ, 
zverejňovanie informácií a účasti tretích 
strán, ako aj zodpovednosti a sankcií v 
prípade porušenia povinností pre všetky 
spoločnosti, ktoré prvýkrát uvádzajú na trh 
Únie komodity s najvyššími rizikami pre 
lesy a ekosystémy, a produkty získané z 
týchto komodít, a na základe prístupu k 
spravodlivosti a nápravy pre obete 
porušenia týchto povinností; táto 
povinnosť by sa mala obmedziť na 
odvetvia, ktoré majú najväčší vplyv na 
odlesňovanie; obchodníkom na trhu Únie 
by sa mali uložiť povinnosti týkajúce sa 
vysledovateľnosti s cieľom zabezpečiť 
udržateľné hodnotové reťazce bez 
odlesňovania, ako sa uvádza v prílohe k 
tomuto uzneseniu; zdôrazňuje, že rovnaký 
právny rámec by sa mal uplatňovať na 
finančné inštitúcie, ktoré majú sídlo v Únii 
a ktoré poskytujú finančné prostriedky 
spoločnostiam, ktoré ťažia, získavajú, 
vyrábajú alebo spracovávajú komodity a 
odvodené produkty, ktoré predstavujú 
riziko pre lesy a ich ekosystémy; 
poukazuje na to, že tieto povinnosti sa 
musia prispôsobiť schopnostiam malých 
a stredných podnikov;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 165
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania, žiada však 
ambicióznejší politický prístup; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrh právneho 
rámca EÚ na základe povinnej náležitej 
starostlivosti, požiadaviek na podávanie 
správ, zverejňovanie informácií a účasti 
tretích strán, ako aj zodpovednosti a 
sankcií v prípade porušenia povinností pre 
všetky spoločnosti, ktoré prvýkrát uvádzajú 
na trh Únie komodity s najvyššími rizikami 
pre lesy a ekosystémy, a produkty získané 
z týchto komodít, a na základe prístupu k 
spravodlivosti a nápravy pre obete 
porušenia týchto povinností; obchodníkom 
na trhu Únie by sa mali uložiť povinnosti 
týkajúce sa vysledovateľnosti s cieľom 
zabezpečiť udržateľné hodnotové reťazce 
bez odlesňovania, ako sa uvádza v prílohe 
k tomuto uzneseniu; zdôrazňuje, že 
rovnaký právny rámec by sa mal 
uplatňovať na finančné inštitúcie, ktoré 
majú sídlo v Únii a ktoré poskytujú 
finančné prostriedky spoločnostiam, ktoré 
ťažia, získavajú, vyrábajú alebo 
spracovávajú komodity a odvodené 
produkty rizikové pre lesy a ekosystémy;

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania, žiada však 
prísnejší politický prístup; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrh právneho 
rámca EÚ na základe náležitej 
starostlivosti, požiadaviek na podávanie 
správ, zverejňovanie informácií a účasti 
tretích strán, ako aj zodpovednosti a 
sankcií v prípade porušenia povinností pre 
všetky spoločnosti, ktoré prvýkrát uvádzajú 
na trh Únie komodity s najvyššími rizikami 
pre lesy a ekosystémy, a produkty získané 
z týchto komodít, a na základe prístupu k 
spravodlivosti a nápravy pre obete 
porušenia týchto povinností; obchodníkom 
na trhu Únie by sa mali uložiť povinnosti 
týkajúce sa vysledovateľnosti s cieľom 
zabezpečiť udržateľné hodnotové reťazce 
bez odlesňovania, ako sa uvádza v prílohe 
k tomuto uzneseniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 7



PE655.680v01-00 88/319 AM\1210205SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania, žiada však 
ambicióznejší politický prístup; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrh právneho 
rámca EÚ na základe povinnej náležitej 
starostlivosti, požiadaviek na podávanie 
správ, zverejňovanie informácií a účasti 
tretích strán, ako aj zodpovednosti a 
sankcií v prípade porušenia povinností pre 
všetky spoločnosti, ktoré prvýkrát uvádzajú 
na trh Únie komodity s najvyššími rizikami 
pre lesy a ekosystémy, a produkty získané 
z týchto komodít, a na základe prístupu k 
spravodlivosti a nápravy pre obete 
porušenia týchto povinností; obchodníkom 
na trhu Únie by sa mali uložiť povinnosti 
týkajúce sa vysledovateľnosti s cieľom 
zabezpečiť udržateľné hodnotové reťazce 
bez odlesňovania, ako sa uvádza v prílohe 
k tomuto uzneseniu; zdôrazňuje, že 
rovnaký právny rámec by sa mal 
uplatňovať na finančné inštitúcie, ktoré 
majú sídlo v Únii a ktoré poskytujú 
finančné prostriedky spoločnostiam, ktoré 
ťažia, získavajú, vyrábajú alebo 
spracovávajú komodity a odvodené 
produkty rizikové pre lesy a ekosystémy;

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania, žiada však 
ambicióznejší politický prístup; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrh právneho 
rámca EÚ na základe povinnej náležitej 
starostlivosti, požiadaviek na podávanie 
správ, zverejňovanie informácií a účasti 
tretích strán, ako aj zodpovednosti a 
sankcií v prípade porušenia povinností pre 
všetky spoločnosti, ktoré prvýkrát uvádzajú 
na trh Únie komodity s najvyššími rizikami 
pre lesy a ekosystémy, a produkty získané 
z týchto komodít, a na základe prístupu k 
spravodlivosti a nápravy pre obete 
porušenia týchto povinností; obchodníkom 
na trhu Únie by sa mali uložiť povinnosti 
týkajúce sa vysledovateľnosti, najmä 
pokiaľ ide o identifikáciu pôvodu 
výrobkov v čase ich uvedenia na vnútorný 
trh Únie, s cieľom zabezpečiť udržateľné 
hodnotové reťazce bez odlesňovania, ako 
sa uvádza v prílohe k tomuto uzneseniu; 
zdôrazňuje, že rovnaký právny rámec by sa 
mal uplatňovať na finančné inštitúcie, ktoré 
vykonávajú svoju činnosť v Únii a ktoré 
poskytujú finančné prostriedky 
spoločnostiam, ktoré ťažia, získavajú, 
vyrábajú alebo spracovávajú komodity a 
odvodené produkty rizikové pre lesy a 
ekosystémy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Nicolae Ştefănuță, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania, žiada však 
ambicióznejší politický prístup; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrh právneho 

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania a degradácie 
lesov, žiada však ambicióznejší politický 
prístup; vyzýva Komisiu, aby predložila 
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rámca EÚ na základe povinnej náležitej 
starostlivosti, požiadaviek na podávanie 
správ, zverejňovanie informácií a účasti 
tretích strán, ako aj zodpovednosti a 
sankcií v prípade porušenia povinností pre 
všetky spoločnosti, ktoré prvýkrát uvádzajú 
na trh Únie komodity s najvyššími rizikami 
pre lesy a ekosystémy, a produkty získané 
z týchto komodít, a na základe prístupu k 
spravodlivosti a nápravy pre obete 
porušenia týchto povinností; obchodníkom 
na trhu Únie by sa mali uložiť povinnosti 
týkajúce sa vysledovateľnosti s cieľom 
zabezpečiť udržateľné hodnotové reťazce 
bez odlesňovania, ako sa uvádza v prílohe 
k tomuto uzneseniu; zdôrazňuje, že 
rovnaký právny rámec by sa mal 
uplatňovať na finančné inštitúcie, ktoré 
majú sídlo v Únii a ktoré poskytujú 
finančné prostriedky spoločnostiam, ktoré 
ťažia, získavajú, vyrábajú alebo 
spracovávajú komodity a odvodené 
produkty rizikové pre lesy a ekosystémy;

návrh právneho rámca EÚ na základe 
povinnej náležitej starostlivosti, 
požiadaviek na podávanie správ, 
zverejňovanie 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 základe prístupu k 
spravodlivosti a nápravy pre obete 
porušenia týchto povinností; obchodníkom 
na trhu Únie by sa mali uložiť povinnosti 
týkajúce sa vysledovateľnosti s cieľom 
zabezpečiť udržateľné hodnotové reťazce 
bez odlesňovania, ako sa uvádza v prílohe 
k tomuto uzneseniu; zdôrazňuje, že 
rovnaký právny rámec by sa mal 
uplatňovať na všetky finančné inštitúcie, 
ktoré majú sídlo v Únii, ktoré sú 
oprávnené vykonávať činnosť v Únii a 
ktoré poskytujú finančné prostriedky 
spoločnostiam, ktoré ťažia, získavajú, 
vyrábajú alebo spracovávajú komodity a 
odvodené produkty rizikové pre lesy a 
ekosystémy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania, žiada však 
ambicióznejší politický prístup; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrh právneho 
rámca EÚ na základe povinnej náležitej 
starostlivosti, požiadaviek na podávanie 
správ, zverejňovanie informácií a účasti 
tretích strán, ako aj zodpovednosti a 

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania a degradácie 
lesov, žiada však ambicióznejší politický 
prístup; vyzýva Komisiu, aby predložila 
návrh právneho rámca EÚ na základe 
povinnej náležitej starostlivosti, 
požiadaviek na podávanie správ, 
zverejňovanie informácií a účasti tretích 
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sankcií v prípade porušenia povinností pre 
všetky spoločnosti, ktoré prvýkrát uvádzajú 
na trh Únie komodity s najvyššími rizikami 
pre lesy a ekosystémy, a produkty získané 
z týchto komodít, a na základe prístupu k 
spravodlivosti a nápravy pre obete 
porušenia týchto povinností; obchodníkom 
na trhu Únie by sa mali uložiť povinnosti 
týkajúce sa vysledovateľnosti s cieľom 
zabezpečiť udržateľné hodnotové reťazce 
bez odlesňovania, ako sa uvádza v prílohe 
k tomuto uzneseniu; zdôrazňuje, že 
rovnaký právny rámec by sa mal 
uplatňovať na finančné inštitúcie, ktoré 
majú sídlo v Únii a ktoré poskytujú 
finančné prostriedky spoločnostiam, ktoré 
ťažia, získavajú, vyrábajú alebo 
spracovávajú komodity a odvodené 
produkty rizikové pre lesy a ekosystémy;

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 základe prístupu k 
spravodlivosti a nápravy pre obete 
porušenia týchto povinností; obchodníkom 
na trhu Únie by sa mali uložiť povinnosti 
týkajúce sa vysledovateľnosti s cieľom 
zabezpečiť udržateľné hodnotové reťazce 
bez odlesňovania, 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 
prostriedky spoločnostiam, ktoré ťažia, 
získavajú, vyrábajú alebo spracovávajú 
komodity a odvodené produkty rizikové 
pre lesy a ekosystémy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania, žiada však 
ambicióznejší politický prístup; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrh právneho 
rámca EÚ na základe povinnej náležitej 
starostlivosti, požiadaviek na podávanie 
správ, zverejňovanie informácií a účasti 
tretích strán, ako aj zodpovednosti a 
sankcií v prípade porušenia povinností pre 
všetky spoločnosti, ktoré prvýkrát uvádzajú 
na trh Únie komodity s najvyššími rizikami 
pre lesy a ekosystémy, a produkty získané 
z týchto komodít, a na základe prístupu k 
spravodlivosti a nápravy pre obete 

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania a degradácie 
lesov, žiada však ambicióznejší politický 
prístup; vyzýva Komisiu, aby predložila 
návrh právneho rámca EÚ na základe 
povinnej náležitej starostlivosti, 
požiadaviek na podávanie správ, 
zverejňovanie 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 základe prístupu k 
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porušenia týchto povinností; obchodníkom 
na trhu Únie by sa mali uložiť povinnosti 
týkajúce sa vysledovateľnosti s cieľom 
zabezpečiť udržateľné hodnotové reťazce 
bez odlesňovania, ako sa uvádza v prílohe 
k tomuto uzneseniu; zdôrazňuje, že 
rovnaký právny rámec by sa mal 
uplatňovať na finančné inštitúcie, ktoré 
majú sídlo v Únii a ktoré poskytujú 
finančné prostriedky spoločnostiam, ktoré 
ťažia, získavajú, vyrábajú alebo 
spracovávajú komodity a odvodené 
produkty rizikové pre lesy a ekosystémy;

spravodlivosti a nápravy pre obete 
porušenia týchto povinností; obchodníkom 
na trhu Únie by sa mali uložiť povinnosti 
týkajúce sa vysledovateľnosti s cieľom 
zabezpečiť udržateľné hodnotové reťazce 
bez odlesňovania, 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 
prostriedky spoločnostiam, ktoré ťažia, 
získavajú, vyrábajú alebo spracovávajú 
komodity a odvodené produkty rizikové 
pre lesy a ekosystémy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania, žiada však 
ambicióznejší politický prístup; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrh právneho 
rámca EÚ na základe povinnej náležitej 
starostlivosti, požiadaviek na podávanie 
správ, zverejňovanie informácií a účasti 
tretích strán, ako aj zodpovednosti a 
sankcií v prípade porušenia povinností pre 
všetky spoločnosti, ktoré prvýkrát 
uvádzajú na trh Únie komodity s 
najvyššími rizikami pre lesy a ekosystémy, 
a produkty získané z týchto komodít, a na 
základe prístupu k spravodlivosti a nápravy 
pre obete porušenia týchto povinností; 
obchodníkom na trhu Únie by sa mali 
uložiť povinnosti týkajúce sa 
vysledovateľnosti s cieľom zabezpečiť 
udržateľné hodnotové reťazce bez 
odlesňovania, ako sa uvádza v prílohe k 
tomuto uzneseniu; zdôrazňuje, že rovnaký 

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania a degradácie 
lesov, žiada však ambicióznejší politický 
prístup; vyzýva Komisiu, aby predložila 
návrh právneho rámca EÚ na základe 
povinnej náležitej starostlivosti, 
požiadaviek na podávanie správ, 
zverejňovanie informácií a účasti tretích 
strán, ako aj zodpovednosti a sankcií v 
prípade porušenia povinností pre všetky 
spoločnosti, ktoré uvádzajú na trh Únie 
komodity predstavujúce riziká pre lesy a 
ekosystémy, a produkty získané z týchto 
komodít, a na základe prístupu k 
spravodlivosti a nápravy pre obete 
porušenia týchto povinností; obchodníkom 
na trhu Únie by sa mali uložiť povinnosti 
týkajúce sa vysledovateľnosti s cieľom 
zabezpečiť udržateľné hodnotové reťazce 
bez odlesňovania, ako sa uvádza v prílohe 
k tomuto uzneseniu; zdôrazňuje, že 
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právny rámec by sa mal uplatňovať na 
finančné inštitúcie, ktoré majú sídlo v Únii 
a ktoré poskytujú finančné prostriedky 
spoločnostiam, ktoré ťažia, získavajú, 
vyrábajú alebo spracovávajú komodity a 
odvodené produkty rizikové pre lesy a 
ekosystémy;

rovnaký právny rámec by sa mal 
uplatňovať 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 
rizikové pre lesy a ekosystémy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania, žiada však 
ambicióznejší politický prístup; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrh právneho 
rámca EÚ na základe povinnej náležitej 
starostlivosti, požiadaviek na podávanie 
správ, zverejňovanie informácií a účasti 
tretích strán, ako aj zodpovednosti a 
sankcií v prípade porušenia povinností pre 
všetky spoločnosti, ktoré prvýkrát uvádzajú 
na trh Únie komodity s najvyššími rizikami 
pre lesy a ekosystémy, a produkty získané 
z týchto komodít, a na základe prístupu k 
spravodlivosti a nápravy pre obete 
porušenia týchto povinností; obchodníkom 
na trhu Únie by sa mali uložiť povinnosti 
týkajúce sa vysledovateľnosti s cieľom 
zabezpečiť udržateľné hodnotové reťazce 
bez odlesňovania, ako sa uvádza v prílohe 
k tomuto uzneseniu; zdôrazňuje, že 
rovnaký právny rámec by sa mal 
uplatňovať na finančné inštitúcie, ktoré 
majú sídlo v Únii a ktoré poskytujú 
finančné prostriedky spoločnostiam, ktoré 
ťažia, získavajú, vyrábajú alebo 
spracovávajú komodity a odvodené 
produkty rizikové pre lesy a ekosystémy;

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania, žiada však 
ambicióznejší politický prístup; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrh právneho 
rámca EÚ na základe povinnej náležitej 
starostlivosti, požiadaviek na podávanie 
správ, zverejňovanie informácií a účasti 
tretích strán, ako aj zodpovednosti a 
sankcií v prípade porušenia povinností pre 
všetky spoločnosti, ktoré prvýkrát uvádzajú 
na trh Únie komodity s najvyššími rizikami 
pre lesy a ekosystémy, a produkty získané 
z týchto komodít, a na základe prístupu k 
spravodlivosti, environmentálnej nápravy 
a nápravy pre obete porušenia týchto 
povinností; obchodníkom na trhu Únie by 
sa mali uložiť povinnosti týkajúce sa 
vysledovateľnosti s cieľom zabezpečiť 
udržateľné hodnotové reťazce bez 
odlesňovania, ako sa uvádza v prílohe k 
tomuto uzneseniu; zdôrazňuje, že rovnaký 
právny rámec by sa mal uplatňovať na 
finančné inštitúcie, ktoré majú sídlo v Únii 
a ktoré poskytujú finančné prostriedky 
spoločnostiam, ktoré ťažia, získavajú, 
vyrábajú alebo spracovávajú komodity a 
odvodené produkty rizikové pre lesy a 
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ekosystémy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania, žiada však 
ambicióznejší politický prístup; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrh právneho 
rámca EÚ na základe povinnej náležitej 
starostlivosti, požiadaviek na podávanie 
správ, zverejňovanie informácií a účasti 
tretích strán, ako aj zodpovednosti a 
sankcií v prípade porušenia povinností pre 
všetky spoločnosti, ktoré prvýkrát 
uvádzajú na trh Únie komodity s 
najvyššími rizikami pre lesy a ekosystémy, 
a produkty získané z týchto komodít, a na 
základe prístupu k spravodlivosti a nápravy 
pre obete porušenia týchto povinností; 
obchodníkom na trhu Únie by sa mali 
uložiť povinnosti týkajúce sa 
vysledovateľnosti s cieľom zabezpečiť 
udržateľné hodnotové reťazce bez 
odlesňovania, ako sa uvádza v prílohe k 
tomuto uzneseniu; zdôrazňuje, že rovnaký 
právny rámec by sa mal uplatňovať na 
finančné inštitúcie, ktoré majú sídlo v Únii 
a ktoré poskytujú finančné prostriedky 
spoločnostiam, ktoré ťažia, získavajú, 
vyrábajú alebo spracovávajú komodity a 
odvodené produkty rizikové pre lesy a 
ekosystémy;

7. víta zámer Komisie riešiť otázku 
globálneho odlesňovania, žiada však 
ambicióznejší politický prístup; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrh právneho 
rámca EÚ na základe povinnej náležitej 
starostlivosti, požiadaviek na podávanie 
správ, zverejňovanie informácií a účasti 
tretích strán, ako aj zodpovednosti a 
sankcií v prípade porušenia povinností pre 
všetky spoločnosti, ktoré uvádzajú na trh 
Únie komodity s rizikami pre lesy a 
ekosystémy, a produkty získané z týchto 
komodít, a na základe prístupu k 
spravodlivosti a nápravy pre obete 
porušenia týchto povinností; obchodníkom 
na trhu Únie by sa mali uložiť povinnosti 
týkajúce sa vysledovateľnosti s cieľom 
zabezpečiť udržateľné hodnotové reťazce 
bez odlesňovania, ako sa uvádza v prílohe 
k tomuto uzneseniu; zdôrazňuje, že 
rovnaký právny rámec by sa mal 
uplatňovať na finančné inštitúcie, ktoré 
majú sídlo v Únii a ktoré poskytujú 
finančné prostriedky spoločnostiam, ktoré 
ťažia, získavajú, vyrábajú alebo 
spracovávajú komodity a odvodené 
produkty rizikové pre lesy a ekosystémy;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 173
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini
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Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že s cieľom primerane 
čeliť odlesňovaniu a ničeniu lesov a 
ekosystémov by sa mal v návrhu právneho 
rámca EÚ stanoviť zákaz financovania 
intenzívneho chovu a monokultúr; 
považuje okamžitú a radikálnu zmenu 
spôsobu produkcie a návykov spotreby 
potravín za zásadne dôležité; preto 
považuje za potrebné pridanie účinných 
opatrení zameraných na zvýšenie podpory 
agroekologických postupov a zníženie 
potravinového odpadu v celom 
dodávateľskom reťazci; zdôrazňuje, že je 
potrebné zaviesť právne záväzné ciele 
v záujme zníženia produkcie a spotreby 
produktov živočíšneho pôvodu; 
zdôrazňuje dôležitosť stanovenia opatrení 
zameraných na senzibilizáciu pre 
spotrebiteľov s cieľom zvýšiť ich 
povedomie o vplyve modelov spotreby na 
lesy, biodiverzitu a klímu, a zároveň 
poskytnutia podpory a uprednostnenia 
výberu potravín založených na 
produktoch rastlinného pôvodu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 174
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že zastavenie 
odlesňovania a degradácie lesov spolu s 
udržateľnými činnosťami obnovy, 
zalesňovania a opätovného zalesňovania 
poskytuje príležitosti na hospodársky 
rozvoj; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je 
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potrebné venovať osobitnú pozornosť 
výrobe a udržateľnej spotrebe 
poľnohospodárskych a lesníckych 
výrobkov a prijímať opatrenia na 
celosvetovej, vnútroštátnej, regionálnej a 
miestnej úrovni, ako aj vynakladať 
značné investície;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 175
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. pripomína Komisiu, aby 
uplatňovala zásadu „nespôsobovať 
škodu“ a naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
urýchlene zabezpečila plný súlad 
súčasných a budúcich obchodných a 
investičných dohôd a iných globálnych 
nariadení s medzinárodnými cieľmi v 
oblasti životného prostredia a klímy, 
najmä s Parížskou dohodou a programom 
trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, 
a aby začlenila záväzné ustanovenia na 
ukončenie zaberania pôdy a 
odlesňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že nezákonná ťažba 
dreva je zaužívanou praxou nielen v 
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tretích krajinách, ale aj v EÚ; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby rozhodne 
konali s cieľom predchádzať nezákonnej 
ťažbe dreva a bojovať proti nej, a to 
najmä s cieľom chrániť posledné staré 
lesné porasty v Európe, a to aj 
presadzovaním existujúcich právnych 
predpisov EÚ, a teda uplatňovaním 
primeraných, odrádzajúcich a účinných 
sankcií v prípadoch porušenia práva EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. Zdôrazňuje, že nový regulačný 
rámec v Európskej únii nemôže prispieť 
k stigmatizácii výrobku, regiónu alebo 
krajiny pôvodu. Na to by musela Únia 
uprednostňovať spoluprácu s tretími 
krajinami, ktoré sú ochotné zaviesť nové 
a ambiciózne opatrenia na obmedzenie 
odlesňovania na svojich územiach.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 178
Hildegard Bentele, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. víta prebiehajúcu revíziu smernice 
o zverejňovaní nefinančných informácií a 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila kvalitu a 
rozsah zverejňovania nefinančných 
informácií, najmä pokiaľ ide o 
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environmentálne aspekty, a aby 
podporovala začleňovanie aspektov 
týkajúcich sa lesov do sociálnej 
zodpovednosti podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že poskytnutie 
účinného prístupu k spravodlivosti a 
prostriedkom nápravy pre obete škôd v 
oblasti ľudských práv a škôd na životnom 
prostredí musí byť súčasťou takéhoto 
právneho rámca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje potrebu plánovať 
koordinovanú podporu na úrovni EÚ pre 
MSP s cieľom zabezpečiť ich pochopenie, 
pripravenosť a kapacitu na vykonávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Hermann Tertsch
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Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. Nalieha na Úniu, aby do 
obchodných dohôd začlenila záväzné a 
konkrétne ustanovenia do kapitoly o 
udržateľnosti s cieľom zabezpečiť, že 
dovážané výrobky nepochádzajú z oblastí, 
ktoré sú predmetom odlesňovania.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 182
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poukazuje na to, že komodity 
ohrozujúce lesy a ekosystémy, na ktoré sa 
vzťahuje tento právny rámec EÚ, by sa 
mali stanoviť na základe objektívnych a 
vedecky podložených úvah, že takéto 
komodity predstavujú vysoké riziko pre 
zničenie a degradáciu lesov a 
vysokouhlíkových zásob a ekosystémov 
bohatých na biodiverzitu, ako aj pre práva 
pôvodného obyvateľstva a ľudské práva 
vo všeobecnosti;

8. poukazuje na to, že komodity 
spôsobujúce odlesňovanie, na ktoré sa 
vzťahuje tento právny rámec EÚ, by sa 
mali stanoviť na základe objektívnych a 
vedecky podložených úvah, v rámci 
ktorých sa budú uprednostňovať 
komodity, ktoré predstavujú najvyššie 
riziko pre zničenie a degradáciu lesov a 
ktoré sa získavajú z oblastí, kde sú 
potrebné bezodkladné opatrenia; okrem 
toho vyzýva na vypracovanie plánu s 
časovými cieľmi pre všetky ostatné 
komodity spôsobujúce odlesňovanie a na 
pravidelné preskúmanie vypracovaného 
zoznamu; poukazuje na to, že oblasti, 
ktoré už nebudú oprávnené na výrobu, 
zber ani ťažbu komodít pre európsky trh, 
musí Komisia určiť pred nadobudnutím 
účinnosti zákazu s cieľom poskytnúť 
právnu istotu a čas na prispôsobenie pre 
všetky zainteresované strany; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 183
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poukazuje na to, že komodity 
ohrozujúce lesy a ekosystémy, na ktoré sa 
vzťahuje tento právny rámec EÚ, by sa 
mali stanoviť na základe objektívnych a 
vedecky podložených úvah, že takéto 
komodity predstavujú vysoké riziko pre 
zničenie a degradáciu lesov a 
vysokouhlíkových zásob a ekosystémov 
bohatých na biodiverzitu, ako aj pre práva 
pôvodného obyvateľstva a ľudské práva vo 
všeobecnosti;

8. poukazuje na to, že v záujme 
začlenenia komodít a z nich odvodených 
produktov, na ktoré sa vzťahuje tento 
právny rámec EÚ, by sa mali stanoviť 
objektívne a vedecky podložené nezávislé 
hodnotenia, ako aj verejné konzultácie 
s občanmi a organizáciami občianskej 
spoločnosti vrátane organizácií pre 
ochranu ľudských práv, a to s cieľom 
posilniť predbežnú analýzu zameranú na 
prijatie právnych predpisov zameraných 
na vynulovanie rizík pre zničenie a 
degradáciu lesov a vysokouhlíkových 
zásob a ekosystémov bohatých na 
biodiverzitu, okrem rizík týkajúcich sa 
práv pôvodného obyvateľstva a ľudské 
práva vo všeobecnosti;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 184
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poukazuje na to, že komodity 
ohrozujúce lesy a ekosystémy, na ktoré sa 
vzťahuje tento právny rámec EÚ, by sa 
mali stanoviť na základe objektívnych a 
vedecky podložených úvah, že takéto 
komodity predstavujú vysoké riziko pre 
zničenie a degradáciu lesov a 
vysokouhlíkových zásob a ekosystémov 
bohatých na biodiverzitu, ako aj pre práva 

8. poukazuje na to, že komodity 
ohrozujúce lesy a ekosystémy, na ktoré sa 
vzťahuje tento právny rámec EÚ, by sa 
mali stanoviť na základe objektívnych a 
vedecky podložených úvah, že takéto 
komodity predstavujú riziko pre zničenie a 
degradáciu lesov a vysokouhlíkových 
zásob a ekosystémov bohatých na 
biodiverzitu, ako aj pre práva pôvodného 
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pôvodného obyvateľstva a ľudské práva vo 
všeobecnosti;

obyvateľstva a ľudské práva vo 
všeobecnosti, alebo že výroba takýchto 
komodít viedla k zaberaniu vody a 
nepriamej degradácie ekosystémov 
nadmerným odberom a znečisťovaním 
vodných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poukazuje na to, že komodity 
ohrozujúce lesy a ekosystémy, na ktoré sa 
vzťahuje tento právny rámec EÚ, by sa 
mali stanoviť na základe objektívnych a 
vedecky podložených úvah, že takéto 
komodity predstavujú vysoké riziko pre 
zničenie a degradáciu lesov a 
vysokouhlíkových zásob a ekosystémov 
bohatých na biodiverzitu, ako aj pre práva 
pôvodného obyvateľstva a ľudské práva vo 
všeobecnosti;

8. poukazuje na to, že komodity 
ohrozujúce lesy a ekosystémy, na ktoré sa 
vzťahuje tento právny rámec EÚ, by sa 
mali stanoviť prostredníctvom uplatnenia 
zásady predbežnej opatrnosti na základe 
objektívnych a vedecky podložených úvah, 
že takéto komodity predstavujú vysoké 
riziko pre zničenie a degradáciu lesov a 
vysokouhlíkových zásob a ekosystémov 
bohatých na biodiverzitu, ako aj pre práva 
pôvodného obyvateľstva a ľudské práva vo 
všeobecnosti;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 186
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poukazuje na to, že komodity 
ohrozujúce lesy a ekosystémy, na ktoré sa 
vzťahuje tento právny rámec EÚ, by sa 
mali stanoviť na základe objektívnych 
a vedecky podložených úvah, že takéto 

8. poukazuje na to, že komodity 
ohrozujúce lesy a ekosystémy, na ktoré sa 
vzťahuje tento právny rámec EÚ, by sa 
mali stanoviť prípad od prípadu na základe 
objektívnych a vedecky podložených úvah, 
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komodity predstavujú vysoké riziko pre 
zničenie a degradáciu lesov 
a vysokouhlíkových zásob a ekosystémov 
bohatých na biodiverzitu, ako aj pre práva 
pôvodného obyvateľstva a ľudské práva 
vo všeobecnosti;

že takéto komodity predstavujú vysoké 
riziko pre zničenie a degradáciu lesov a 
vysokouhlíkových zásob a ekosystémov 
bohatých na biodiverzitu, ako aj pre práva 
pôvodného obyvateľstva a ľudské práva vo 
všeobecnosti.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 187
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poukazuje na to, že komodity 
ohrozujúce lesy a ekosystémy, na ktoré sa 
vzťahuje tento právny rámec EÚ, by sa 
mali stanoviť na základe objektívnych a 
vedecky podložených úvah, že takéto 
komodity predstavujú vysoké riziko pre 
zničenie a degradáciu lesov a 
vysokouhlíkových zásob a ekosystémov 
bohatých na biodiverzitu, ako aj pre práva 
pôvodného obyvateľstva a ľudské práva vo 
všeobecnosti;

8. poukazuje na to, že komodity 
predstavujúce riziko pre lesy a ich 
ekosystémy, na ktoré sa vzťahuje tento 
právny rámec EÚ, by sa mali stanoviť na 
základe objektívnych a vedecky 
podložených úvah, že takéto komodity 
predstavujú vysoké riziko pre zničenie a 
degradáciu lesov a ich ekosystémov, ako aj 
pre práva pôvodného obyvateľstva a 
ľudské práva vo všeobecnosti;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 188
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poukazuje na to, že komodity 
ohrozujúce lesy a ekosystémy, na ktoré sa 
vzťahuje tento právny rámec EÚ, by sa 
mali stanoviť na základe objektívnych a 
vedecky podložených úvah, že takéto 
komodity predstavujú vysoké riziko pre 

8. poukazuje na to, že komodity 
ohrozujúce lesy a ekosystémy, na ktoré sa 
vzťahuje tento právny rámec EÚ, by sa 
mali stanoviť na základe objektívnych, 
transparentných a vedecky podložených 
úvah, že takéto komodity sú spojené 
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zničenie a degradáciu lesov a 
vysokouhlíkových zásob a ekosystémov 
bohatých na biodiverzitu, ako aj pre práva 
pôvodného obyvateľstva a ľudské práva vo 
všeobecnosti;

s vysokým rizikom pre zničenie a 
degradáciu lesov a vysokouhlíkových 
zásob a ekosystémov bohatých na 
biodiverzitu, ako aj pre práva pôvodného 
obyvateľstva a ľudské práva vo 
všeobecnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poukazuje na to, že komodity 
ohrozujúce lesy a ekosystémy, na ktoré sa 
vzťahuje tento právny rámec EÚ, by sa 
mali stanoviť na základe objektívnych a 
vedecky podložených úvah, že takéto 
komodity predstavujú vysoké riziko pre 
zničenie a degradáciu lesov a 
vysokouhlíkových zásob a ekosystémov 
bohatých na biodiverzitu, ako aj pre práva 
pôvodného obyvateľstva a ľudské práva vo 
všeobecnosti;

8. poukazuje na to, že komodity 
ohrozujúce lesy a ekosystémy by sa mali 
stanoviť na základe objektívnych a 
vedecky podložených úvah, že takéto 
komodity predstavujú vysoké riziko pre 
zničenie a degradáciu lesov a 
vysokouhlíkových zásob a ekosystémov 
bohatých na biodiverzitu, ako aj pre práva 
pôvodného obyvateľstva a ľudské práva vo 
všeobecnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 190
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poukazuje na to, že komodity 
ohrozujúce lesy a ekosystémy, na ktoré sa 
vzťahuje tento právny rámec EÚ, by sa 
mali stanoviť na základe objektívnych a 
vedecky podložených úvah, že takéto 

8. poukazuje na to, že komodity 
ohrozujúce lesy a ekosystémy, na ktoré sa 
vzťahuje tento právny rámec EÚ, by sa 
mali stanoviť na základe objektívnych a 
vedecky podložených úvah, že takéto 
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komodity predstavujú vysoké riziko pre 
zničenie a degradáciu lesov a 
vysokouhlíkových zásob a ekosystémov 
bohatých na biodiverzitu, ako aj pre práva 
pôvodného obyvateľstva a ľudské práva vo 
všeobecnosti;

komodity sú spojené s vysokým rizikom 
pre zničenie a degradáciu lesov a 
vysokouhlíkových zásob a ekosystémov 
bohatých na biodiverzitu, ako aj pre práva 
pôvodného obyvateľstva a ľudské práva vo 
všeobecnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, César Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poukazuje na to, že komodity 
ohrozujúce lesy a ekosystémy, na ktoré sa 
vzťahuje tento právny rámec EÚ, by sa 
mali stanoviť na základe objektívnych a 
vedecky podložených úvah, že takéto 
komodity predstavujú vysoké riziko pre 
zničenie a degradáciu lesov a 
vysokouhlíkových zásob a ekosystémov 
bohatých na biodiverzitu, ako aj pre práva 
pôvodného obyvateľstva a ľudské práva vo 
všeobecnosti;

8. poukazuje na to, že komodity 
ohrozujúce lesy a ekosystémy, na ktoré sa 
vzťahuje tento právny rámec EÚ, by sa 
mali stanoviť na základe objektívnych a 
vedecky podložených úvah, že takéto 
komodity sú spojené s vysokým rizikom 
pre zničenie a degradáciu lesov a 
vysokouhlíkových zásob a ekosystémov 
bohatých na biodiverzitu, ako aj pre práva 
pôvodného obyvateľstva a ľudské práva vo 
všeobecnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poukazuje na to, že komodity 
ohrozujúce lesy a ekosystémy, na ktoré sa 
vzťahuje tento právny rámec EÚ, by sa 
mali stanoviť na základe objektívnych a 
vedecky podložených úvah, že takéto 

8. poukazuje na to, že komodity 
ohrozujúce lesy a ekosystémy, na ktoré sa 
vzťahuje tento právny rámec EÚ, by sa 
mali stanoviť na základe objektívnych a 
vedecky podložených úvah, že takéto 
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komodity predstavujú vysoké riziko pre 
zničenie a degradáciu lesov a 
vysokouhlíkových zásob a ekosystémov 
bohatých na biodiverzitu, ako aj pre práva 
pôvodného obyvateľstva a ľudské práva vo 
všeobecnosti;

komodity sú spojené s vysokým rizikom 
pre zničenie a degradáciu lesov a 
vysokouhlíkových zásob a ekosystémov 
bohatých na biodiverzitu, ako aj pre práva 
pôvodného obyvateľstva a ľudské práva vo 
všeobecnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zastáva názor, že dôrazné 
opatrenia v rámci vnútorného trhu Únie 
by mali byť sprevádzané silnými 
opatreniami na medzinárodnej úrovni; 
národné indikatívne programy v rámci 
vonkajšej činnosti EÚ by preto mali 
zahŕňať ustanovenia s cieľom pomôcť 
spoločnostiam z tretích krajín a malým 
poľnohospodárom, ktorí pracujú s 
prevádzkovateľmi uvádzajúcimi FERC na 
vnútorný trh Únie, vykonávať činnosti bez 
poškodenia lesov a ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva Úniu, aby vytvorila 
informačné kampane a programy na 
zvýšenie povedomia o dovoze základných 
surovín do určitých sektorov 
hospodárstva, ak je možné dokázať ich 
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udržateľnosť a to, že nepochádzajú z 
odlesnených oblastí alebo ekosystémov 
bohatých na biodiverzitu.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 195
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že takýto právny rámec 
EÚ by sa mal uplatňovať aj na všetky 
ťažobné odvetvia a projekty priehrad;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že takýto právny rámec 
EÚ by mal nielen zaručiť legálnosť 
ťažby, získavania, výroby a spracovania 
komodít a odvodených produktov 
rizikových pre lesy ekosystémy v krajine 
pôvodu, ale aj udržateľnosť ich ťažby, 
získavania, výroby a spracovania;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
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Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že takýto právny rámec 
EÚ by mal nielen zaručiť legálnosť ťažby, 
získavania, výroby a spracovania komodít 
a odvodených produktov rizikových pre 
lesy ekosystémy v krajine pôvodu, ale aj 
udržateľnosť ich ťažby, získavania, výroby 
a spracovania;

9. zdôrazňuje, že takýto právny rámec 
EÚ by mal nielen zaručiť legálnosť ťažby, 
získavania, výroby a spracovania komodít 
a odvodených produktov rizikových pre 
lesy a ekosystémy v krajine pôvodu, ale aj 
udržateľnosť ich ťažby, získavania, výroby 
a spracovania a nemal by prispievať k 
zväčšovaniu ťažobnej oblasti ani k 
odlesňovaniu pralesov, a to ani v prípade, 
že to umožňuje právny rámec krajiny 
pôvodu; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
význam konečného termínu z roku 2008 a 
že akýkoľvek iný, neskorší dátum by 
nezohľadňoval vplyv prijatých politík 
podnecujúcich spotrebu komodít 
rizikových pre lesy a ekosystémy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že takýto právny rámec 
EÚ by mal nielen zaručiť legálnosť ťažby, 
získavania, výroby a spracovania komodít 
a odvodených produktov rizikových pre 
lesy ekosystémy v krajine pôvodu, ale aj 
udržateľnosť ich ťažby, získavania, výroby 
a spracovania;

9. zdôrazňuje, že takýto právny rámec 
EÚ by mal nielen zaručiť legálnosť ťažby, 
získavania, výroby a spracovania komodít 
a odvodených produktov rizikových pre 
lesy a ekosystémy v krajine pôvodu, ale aj 
udržateľnosť ich ťažby, získavania, výroby 
a spracovania; pripomína, že na 
zákonnosť ťažby a obchodovania s 
lesnými produktmi sa vzťahuje nariadenie 
EÚ o dreve, a preto zdôrazňuje, že by sa 
malo zabrániť dvojitej regulácii;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 199
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že takýto právny rámec 
EÚ by mal nielen zaručiť legálnosť ťažby, 
získavania, výroby a spracovania komodít 
a odvodených produktov rizikových pre 
lesy ekosystémy v krajine pôvodu, ale aj 
udržateľnosť ich ťažby, získavania, výroby 
a spracovania;

9. zdôrazňuje, že reciprocita, 
environmentálna zodpovednosť EÚ a 
bilaterálne vzťahy s tretími štátmi by mali 
zaručiť legálnosť ťažby, získavania, 
výroby a spracovania komodít a 
odvodených produktov rizikových pre lesy 
ekosystémy v krajine pôvodu, ale najmä aj 
udržateľnosť ich ťažby, získavania, výroby 
a spracovania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 200
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že takýto právny rámec 
EÚ by mal nielen zaručiť legálnosť ťažby, 
získavania, výroby a spracovania komodít 
a odvodených produktov rizikových pre 
lesy ekosystémy v krajine pôvodu, ale aj 
udržateľnosť ich ťažby, získavania, výroby 
a spracovania;

9. zdôrazňuje, že takýto právny rámec 
EÚ by mal nielen zaručiť legálnosť ťažby, 
získavania, výroby a spracovania komodít, 
ktoré patria do rozsahu pôsobnosti, a 
odvodených produktov v krajine pôvodu, 
ale aj udržateľnosť ich ťažby, získavania, 
výroby a spracovania, čo si v tejto 
súvislosti vyžaduje vymedzenie pojmu 
„udržateľný“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že takýto právny rámec 
EÚ by mal nielen zaručiť legálnosť ťažby, 
získavania, výroby a spracovania komodít 
a odvodených produktov rizikových pre 
lesy ekosystémy v krajine pôvodu, ale aj 
udržateľnosť ich ťažby, získavania, 
výroby a spracovania;

9. zdôrazňuje, že takýto právny rámec 
EÚ by mal nielen zaručiť legálnosť ťažby, 
získavania, výroby a spracovania komodít 
predstavujúcich riziko pre lesy a ich 
ekosystémy a odvodených produktov v 
krajine pôvodu, ale aj podnecovať rozvoj 
udržateľnosti ich ťažby, získavania, 
výroby a spracovania;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 202
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu, aby zaručila, že do 
návrhu právneho rámca EÚ sa doplní 
ustanovenie ustanovujúce, že všetky 
nedávno prijaté obchodné dohody budú 
obsahovať záväzné normy týkajúce sa 
ochrany životného prostredia s cieľom 
v plnej miere chrániť, okrem iného, lesy a 
ďalšie ekosystémy; okrem toho vyzýva na 
zahrnutie účinných vykonávacích a 
presadzovacích mechanizmov, aby sa 
predišlo akýmkoľvek opatreniam, ktoré by 
mohli viesť k odlesňovaniu a ničeniu 
lesov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 203
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. upozorňuje na to, ako je výroba 
GMO kľúčovou hnacou silou 
odlesňovania, najmä v Brazílii a 
Argentína, a domnieva sa, že dovoz GMO 
do EÚ by sa mal ukončiť; pripomína, že 
spotreba mäsa, a to aj v rámci EÚ, 
prispieva k odlesňovaniu mimo EÚ 
prostredníctvom zvýšeného dopytu po 
lacných GMO krmivách, najmä dovozu 
geneticky modifikovanej sóje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu, aby využila 
príležitosť nadchádzajúcej revízie 
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smernice EÚ o zverejňovaní 
nefinančných informácií (2013/34/EÚ) s 
cieľom posilniť jej ustanovenia a rozšíriť 
rozsah jej pôsobnosti s cieľom výrazne 
zlepšiť podávanie správ spoločností a 
finančných inštitúcií v súvislosti s 
ochranou životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že podľa viacerých 
štúdií1a 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;
_________________
1a 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0959378014001046 
http://biomas.agrosatelite.com.br/img/Geo
spatial_analyses_of_the_annual_crops_dy
namic_in_the_brazilian_Cerrado_biome.p
df. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že nedostatočná držba 
pôdy a práv na pôdu sú značným 
faktorom odlesňovania a degradácie lesov 
a ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. domnieva sa, že návrh právneho 
rámca EÚ by mal ustanoviť zákaz 
uzatvárať dohody o voľnom obchode, 
ktoré majú negatívny vplyv na lesy, ďalšie 
prírodné ekosystémy a ľudské práva 
vrátane práv pôvodného obyvateľstva a 
miestnych spoločenstiev;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 209
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 9 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9c. žiada Komisiu, aby do návrhu 
právneho rámca EÚ zahrnula záväzné 
povinnosti týkajúce sa ochrany lesov, 
prírodných ekosystémov a ľudských práv, 
ktoré sa majú vložiť do existujúcich 
obchodných dohôd, ktoré tieto povinnosti 
ešte neobsahujú, a aby uskutočnila 
dôkladnú analýzu o priamom alebo 
nepriamom vplyve takýchto dohôd na 
odlesňovanie, ničenie lesov, konverziu a 
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ničenie ďalších prírodných ekosystémov a 
porušovanie ľudských práv, a to s cieľom 
prijať primerané opatrenia, ktoré povedú 
k rýchlemu odstráneniu všetkých 
zistených škodlivých vplyvov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 210
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že miestne 
spoločenstvá, pôvodné obyvateľstvo, pôda 
a ochrancovia životného prostredia sú často 
na čele boja za ochranu ekosystémov; je 
znepokojený tým, že degradáciu a ničenie 
lesov a iných cenných ekosystémov často 
sprevádza porušovanie ľudských práv 
alebo ich nasleduje; naliehavo preto žiada, 
aby sa do budúceho právneho rámca EÚ 
začlenila ochrana ľudských práv, najmä 
držby pôdy, pozemkov a pracovných práv, 
s osobitným zreteľom na práva pôvodného 
obyvateľstva;

10. zdôrazňuje, že miestne 
spoločenstvá, pôvodné obyvateľstvo, pôda 
a ochrancovia životného prostredia sú často 
na čele boja za ochranu ekosystémov; 
pripomína, že každému by mali byť 
zaručené jeho ľudské práva a mal by mať 
prístup k ochrane životného prostredia a k 
udržateľnému rozvoju a nikto nesmie byť 
potrestaný, prenasledovaný a ani 
akokoľvek obťažovaný za svoju účasť na 
činnostiach v oblasti ochrany životného 
prostredia; vyzýva Úniu a členské štáty, 
aby na nadchádzajúcom valnom 
zhromaždení OSN podporili globálne 
uznanie práva na zdravé životné 
prostredie; je znepokojený tým, že 
degradáciu a ničenie lesov a iných cenných 
ekosystémov často sprevádza porušovanie 
ľudských práv alebo ich nasleduje; 
naliehavo preto žiada, aby sa do budúceho 
právneho rámca EÚ začlenila ochrana 
ľudských práv, najmä držby pôdy, 
pozemkov a pracovných práv, s osobitným 
zreteľom na práva pôvodného obyvateľstva 
a miestnych komunít; vyzýva Komisiu, aby 
vytvorila mechanizmus rýchlej reakcie na 
úrovni Únie na podporu ochrancov 
životného prostredia na celom svete;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 211
Hildegard Bentele, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že miestne 
spoločenstvá, pôvodné obyvateľstvo, pôda 
a ochrancovia životného prostredia sú často 
na čele boja za ochranu ekosystémov; je 
znepokojený tým, že degradáciu a ničenie 
lesov a iných cenných ekosystémov často 
sprevádza porušovanie ľudských práv 
alebo ich nasleduje; naliehavo preto žiada, 
aby sa do budúceho právneho rámca EÚ 
začlenila ochrana ľudských práv, najmä 
držby pôdy, pozemkov a pracovných práv, 
s osobitným zreteľom na práva pôvodného 
obyvateľstva;

10. zdôrazňuje, že miestne 
spoločenstvá, pôvodné obyvateľstvo, pôda 
a ochrancovia životného prostredia sú často 
na čele boja za ochranu ekosystémov; je 
znepokojený tým, že degradáciu a ničenie 
lesov a iných cenných ekosystémov často 
sprevádza porušovanie ľudských práv 
alebo ich nasleduje; naliehavo preto žiada, 
aby sa do budúceho právneho rámca EÚ 
začlenila ochrana ľudských práv, najmä 
držby pôdy, pozemkov a pracovných práv, 
s osobitným zreteľom na práva pôvodného 
obyvateľstva; zdôrazňuje, že miestne 
komunity, ženy a drobní poľnohospodári 
v mnohých rozvojových krajinách vo 
veľkej miere závisia od príjmu z komodít; 
všetky zmeny preto musia zohľadňovať 
účinky na hospodárske príležitosti 
pracovníkov a rastúcu potrebu výroby 
potravín v dôsledku rastu populácie a 
čoraz náročnejších okolností výroby 
potravín v dôsledku zmeny klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že miestne 
spoločenstvá, pôvodné obyvateľstvo, pôda 
a ochrancovia životného prostredia sú často 
na čele boja za ochranu ekosystémov; je 

10. zdôrazňuje, že miestne 
spoločenstvá, pôvodné obyvateľstvo, pôda 
a ochrancovia životného prostredia sú často 
na čele boja za ochranu ekosystémov; je 
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znepokojený tým, že degradáciu a ničenie 
lesov a iných cenných ekosystémov často 
sprevádza porušovanie ľudských práv 
alebo ich nasleduje; naliehavo preto žiada, 
aby sa do budúceho právneho rámca EÚ 
začlenila ochrana ľudských práv, najmä 
držby pôdy, pozemkov a pracovných práv, 
s osobitným zreteľom na práva pôvodného 
obyvateľstva;

znepokojený tým, že degradáciu a ničenie 
lesov a iných cenných ekosystémov často 
sprevádza porušovanie ľudských práv 
alebo ich nasleduje; naliehavo preto žiada, 
aby sa do budúceho právneho rámca EÚ 
začlenila ochrana ľudských práv, najmä 
držby pôdy, pozemkov a pracovných práv, 
s osobitným zreteľom na práva pôvodného 
obyvateľstva; zdôrazňuje, že v osobitnej 
správe IPCC o pôde, ako aj v globálnej 
hodnotiacej správe IPBES sa uvádza, že 
posilnenie práv pôvodného obyvateľstva 
na pôdu môže prispieť k zmierneniu 
zmeny klímy, adaptácii a ochrane 
ekosystémov, a vyzýva na väčšiu 
medzinárodnú podporu práv pôvodného 
obyvateľstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že miestne 
spoločenstvá, pôvodné obyvateľstvo, pôda 
a ochrancovia životného prostredia sú často 
na čele boja za ochranu ekosystémov; je 
znepokojený tým, že degradáciu a ničenie 
lesov a iných cenných ekosystémov často 
sprevádza porušovanie ľudských práv 
alebo ich nasleduje; naliehavo preto žiada, 
aby sa do budúceho právneho rámca EÚ 
začlenila ochrana ľudských práv, najmä 
držby pôdy, pozemkov a pracovných práv, 
s osobitným zreteľom na práva pôvodného 
obyvateľstva;

10. zdôrazňuje, že miestne 
spoločenstvá, pôvodné obyvateľstvo, pôda 
a ochrancovia životného prostredia sú často 
na čele boja za ochranu ekosystémov; je 
znepokojený tým, že degradáciu a ničenie 
lesov a iných cenných ekosystémov často 
sprevádza porušovanie ľudských práv 
alebo ich nasleduje; naliehavo preto žiada, 
aby sa do budúceho právneho rámca EÚ 
začlenila ochrana ľudských práv, najmä 
držby pôdy, pozemkov a pracovných práv, 
s osobitným zreteľom na práva pôvodného 
obyvateľstva a miestnych spoločenstiev; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala procesy 
právnej reformy v producentských 
krajinách s účinnou a zmysluplnou 
účasťou všetkých zainteresovaných strán 
vrátane občianskej spoločnosti, 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
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spoločenstiev;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že miestne 
spoločenstvá, pôvodné obyvateľstvo, pôda 
a ochrancovia životného prostredia sú často 
na čele boja za ochranu ekosystémov; je 
znepokojený tým, že degradáciu a ničenie 
lesov a iných cenných ekosystémov často 
sprevádza porušovanie ľudských práv 
alebo ich nasleduje; naliehavo preto žiada, 
aby sa do budúceho právneho rámca EÚ 
začlenila ochrana ľudských práv, najmä 
držby pôdy, pozemkov a pracovných práv, 
s osobitným zreteľom na práva pôvodného 
obyvateľstva;

10. zdôrazňuje, že miestne 
spoločenstvá, pôvodné obyvateľstvo, pôda 
a ochrancovia životného prostredia sú často 
na čele boja za ochranu ekosystémov; 
poznamenáva, že v niektorých regiónoch 
sú konflikty týkajúce sa využívania pôdy a 
zdrojov hlavnou príčinou násilia voči 
pôvodnému obyvateľstvu1a; je 
znepokojený tým, že degradáciu a ničenie 
lesov a iných cenných ekosystémov často 
sprevádza porušovanie ľudských práv 
alebo ich nasleduje; naliehavo preto žiada, 
aby sa do budúceho právneho rámca EÚ 
začlenila ochrana ľudských práv, najmä 
držby pôdy, pozemkov a pracovných práv, 
s osobitným zreteľom na práva pôvodného 
obyvateľstva;

_________________
1a Správa brazílskeho generálneho 
prokurátora: 
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-
pgr/conflitos-associados-a-terra-sao-
principal-causa-de-violencia-contra-
indigenas-e-comunidades-tradicionais-
no-brasil-segundo-mpf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
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Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že miestne 
spoločenstvá, pôvodné obyvateľstvo, pôda 
a ochrancovia životného prostredia sú často 
na čele boja za ochranu ekosystémov; je 
znepokojený tým, že degradáciu a ničenie 
lesov a iných cenných ekosystémov často 
sprevádza porušovanie ľudských práv 
alebo ich nasleduje; naliehavo preto žiada, 
aby sa do budúceho právneho rámca EÚ 
začlenila ochrana ľudských práv, najmä 
držby pôdy, pozemkov a pracovných práv, 
s osobitným zreteľom na práva 
pôvodného obyvateľstva;

10. zdôrazňuje, že miestne 
spoločenstvá, pôvodné obyvateľstvo, pôda 
a ochrancovia životného prostredia sú často 
na čele boja za ochranu ekosystémov; je 
znepokojený tým, že degradáciu a ničenie 
lesov a iných cenných ekosystémov často 
sprevádza porušovanie ľudských práv 
alebo ich nasleduje; naliehavo preto žiada, 
aby sa do budúceho právneho rámca EÚ 
začlenila ochrana ľudských práv;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 216
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že miestne 
spoločenstvá, pôvodné obyvateľstvo, pôda 
a ochrancovia životného prostredia sú 
často na čele boja za ochranu 
ekosystémov; je znepokojený tým, že 
degradáciu a ničenie lesov a iných cenných 
ekosystémov často sprevádza porušovanie 
ľudských práv alebo ich nasleduje; 
naliehavo preto žiada, aby sa do budúceho 
právneho rámca EÚ začlenila ochrana 
ľudských práv, najmä držby pôdy, 
pozemkov a pracovných práv, s osobitným 
zreteľom na práva pôvodného 
obyvateľstva;

10. zdôrazňuje, že miestne 
spoločenstvá, pôvodné obyvateľstvo, pôda 
a ochrancovia životného prostredia sa často 
podieľajú na udržateľnom 
obhospodarovaní lesov, a tým prispievajú 
k ochrane ich ekosystémov; je 
znepokojený tým, že degradáciu a ničenie 
lesov a ich cenných ekosystémov často 
sprevádza porušovanie ľudských práv 
alebo ich nasleduje; naliehavo preto žiada, 
aby sa do budúceho právneho rámca EÚ 
začlenila ochrana ľudských práv, najmä 
držby pôdy, pozemkov a pracovných práv, 
s osobitným zreteľom na práva pôvodného 
obyvateľstva;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 217
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, César Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že miestne 
spoločenstvá, pôvodné obyvateľstvo, pôda 
a ochrancovia životného prostredia sú často 
na čele boja za ochranu ekosystémov; je 
znepokojený tým, že degradáciu a ničenie 
lesov a iných cenných ekosystémov často 
sprevádza porušovanie ľudských práv 
alebo ich nasleduje; naliehavo preto žiada, 
aby sa do budúceho právneho rámca EÚ 
začlenila ochrana ľudských práv, najmä 
držby pôdy, pozemkov a pracovných práv, 
s osobitným zreteľom na práva pôvodného 
obyvateľstva;

10. zdôrazňuje, že miestne 
spoločenstvá, pôvodné obyvateľstvo, pôda 
a ochrancovia životného prostredia sú často 
na čele boja za ochranu ekosystémov; je 
znepokojený tým, že degradáciu a ničenie 
lesov a iných cenných ekosystémov často 
sprevádza porušovanie ľudských práv 
alebo ich nasleduje; naliehavo preto žiada, 
aby sa do budúceho právneho rámca EÚ 
začlenila ochrana ľudských práv, najmä 
držby pôdy, pozemkov a pracovných práv, 
s osobitným zreteľom na práva pôvodného 
obyvateľstva a miestnych komunít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Nicolae Ştefănuță, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že miestne 
spoločenstvá, pôvodné obyvateľstvo, pôda 
a ochrancovia životného prostredia sú často 
na čele boja za ochranu ekosystémov; je 
znepokojený tým, že degradáciu a ničenie 
lesov a iných cenných ekosystémov často 
sprevádza porušovanie ľudských práv 
alebo ich nasleduje; naliehavo preto žiada, 
aby sa do budúceho právneho rámca EÚ 
začlenila ochrana ľudských práv, najmä 
držby pôdy, pozemkov a pracovných práv, 
s osobitným zreteľom na práva pôvodného 
obyvateľstva;

10. zdôrazňuje, že miestne 
spoločenstvá, pôvodné obyvateľstvo, pôda 
a ochrancovia životného prostredia sú často 
na čele boja za ochranu ekosystémov; je 
znepokojený tým, že degradáciu a ničenie 
lesov a iných cenných ekosystémov často 
sprevádza porušovanie ľudských práv 
alebo ich nasleduje; naliehavo preto žiada, 
aby sa do budúceho právneho rámca EÚ 
začlenila ochrana ľudských práv, najmä 
držby pôdy, pozemkov a pracovných práv, 
s osobitným zreteľom na práva pôvodného 
obyvateľstva a miestnych komunít;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje význam podpory 
agroekológie a udržateľnej 
poľnohospodárskej výroby na celosvetovej 
úrovni; domnieva sa preto, že všetky 
ďalšie opatrenia sa musia zaoberať 
otázkami, ako je prevencia 
neudržateľného využívania pôdy a 
postupov riadenia, zvládanie prírodných 
rušivých faktorov a zmierňovanie zmeny 
klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že je dôležité 
podporovať spotrebu výrobkov z 
dodávateľských reťazcov, ktoré 
neprispievajú k odlesňovaniu v EÚ, a 
zlepšiť posudzovanie vplyvu spotreby v 
EÚ a na iných trhoch na svetové lesy;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 221
Kateřina Konečná
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Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. zdôrazňuje potrebu zvýšiť 
informovanosť verejnosti o sociálnych a 
hospodárskych vplyvoch nezákonnej 
ťažby dreva a trestných činov súvisiacich 
s lesmi v EÚ a v tretích krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že takýto právny 
rámec EÚ by sa mal rozšíriť aj na 
ekosystémy s vysokými emisiami uhlíka a 
na ekosystémy bohaté na biodiverzitu 
okrem lesov, aby sa zabránilo presunu 
tlaku na tieto krajinné útvary;

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 223
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že takýto právny 
rámec EÚ by sa mal rozšíriť aj na 
ekosystémy s vysokými emisiami uhlíka a 
na ekosystémy bohaté na biodiverzitu 
okrem lesov, aby sa zabránilo presunu 
tlaku na tieto krajinné útvary;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že takýto právny 
rámec EÚ by sa mal rozšíriť aj na 
ekosystémy s vysokými emisiami uhlíka a 
na ekosystémy bohaté na biodiverzitu 
okrem lesov, aby sa zabránilo presunu 
tlaku na tieto krajinné útvary;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že takýto právny 
rámec EÚ by sa mal rozšíriť aj na 
ekosystémy s vysokými emisiami uhlíka a 
na ekosystémy bohaté na biodiverzitu 
okrem lesov, aby sa zabránilo presunu 
tlaku na tieto krajinné útvary;

11. poznamenáva, že takýto právny 
rámec EÚ by sa mal rozšíriť aj na 
ekosystémy s vysokými emisiami uhlíka a 
na ekosystémy bohaté na biodiverzitu 
okrem lesov, aby sa zabránilo presunu 
tlaku na tieto krajinné útvary ako mokrade, 
rašeliniská alebo lúky; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že v percentuálnom vyjadrení 
sa mokrade v súčasnosti strácajú trikrát 
rýchlejšie než lesy a že 85 % svetových 
mokradí zmizlo2 a;
_________________
2 a IPBES správa 2019

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 226
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že takýto právny 
rámec EÚ by sa mal rozšíriť aj na 
ekosystémy s vysokými emisiami uhlíka a 
na ekosystémy bohaté na biodiverzitu 
okrem lesov, aby sa zabránilo presunu 
tlaku na tieto krajinné útvary;

11. poznamenáva, že takýto právny 
rámec EÚ by sa mal rozšíriť aj na 
ekosystémy s vysokými emisiami uhlíka a 
na ekosystémy bohaté na biodiverzitu 
okrem lesov, ako sú povodia riek alebo 
oblasti delty pri vlievaní riek do mora 
alebo oceánu, s dôležitou vegetáciou a 
faunou, aby sa zabránilo presunu tlaku na 
tieto krajinné útvary;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 227
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že takýto právny 
rámec EÚ by sa mal rozšíriť aj na 
ekosystémy s vysokými emisiami uhlíka a 
na ekosystémy bohaté na biodiverzitu 
okrem lesov, aby sa zabránilo presunu 
tlaku na tieto krajinné útvary;

11. poznamenáva, že takýto právny 
rámec EÚ by sa mal rozšíriť aj na 
ekosystémy s vysokými emisiami uhlíka a 
na ekosystémy bohaté na biodiverzitu 
okrem lesov, v súlade s vymedzením týchto 
ekosystémov na medzinárodnej úrovni, 
aby sa zabránilo presunu tlaku na tieto 
krajinné útvary;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 228
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že takýto právny 
rámec EÚ by sa mal rozšíriť aj na 
ekosystémy s vysokými emisiami uhlíka a 
na ekosystémy bohaté na biodiverzitu 
okrem lesov, aby sa zabránilo presunu 
tlaku na tieto krajinné útvary;

11. poznamenáva, že takýto právny 
rámec EÚ by sa mal týkať aj iných 
ekosystémov, ako sú lesy, ktoré sú bohaté 
na biodiverzitu alebo majú významnú 
schopnosť absorbovať uhlík – napríklad 
rašeliniská –, aby sa zabránilo presunu 
tlaku na tieto ekosystémy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 229
Catherine Chabaud

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že takýto právny 
rámec EÚ by sa mal rozšíriť aj na 
ekosystémy s vysokými emisiami uhlíka a 
na ekosystémy bohaté na biodiverzitu 
okrem lesov, aby sa zabránilo presunu 
tlaku na tieto krajinné útvary;

11. poznamenáva, že takýto právny 
rámec EÚ by sa mal rozšíriť aj na 
ekosystémy s vysokými emisiami uhlíka a 
na ekosystémy bohaté na biodiverzitu 
okrem lesov, najmä morské a pobrežné 
ekosystémy, aby sa zabránilo presunu tlaku 
na tieto krajinné útvary;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 230
Nicolae Ştefănuță, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. poznamenáva, že dostupnosť a 
presnosť údajov použitých na posúdenie 
dátumu, ku ktorému bola pôda 
odlesnená/transformovaná na iné 
využitie, musí byť spoľahlivá, a to v 
záujme účinného vykonávania;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že tieto povinnosti by 
sa mali vzťahovať na všetky spoločnosti, 
ktoré umiestňujú komodity rizikové pre 
lesy a ekosystémy (FERC) na trh Únie, bez 
ohľadu na ich veľkosť alebo miesto 
registrácie; domnieva sa, že na 
fragmentovanom konečnom trhu je 
začlenenie menších a väčších spoločností 
kľúčom k zabezpečeniu rozsiahleho vplyvu 
a dôvery spotrebiteľov; zdôrazňuje, že 
regulačný rámec nesmie viesť k 
neprimeranému zaťaženiu malých a 
stredných výrobcov, ani nesmie brániť ich 
prístupu na trhy a k medzinárodnému 
obchodu; uznáva preto, že požiadavky na 
náležitú starostlivosť, podávanie správ a 
zverejňovanie informácií musia byť 
primerané úrovni rizík súvisiacich s 
danými komoditami;

12. domnieva sa, že tieto povinnosti by 
sa mali vzťahovať na všetky spoločnosti, 
ktoré umiestňujú komodity rizikové pre 
lesy a ekosystémy (FERC) na trh Únie, bez 
ohľadu na ich veľkosť alebo miesto 
registrácie; uznáva preto, že požiadavky po 
posúdení rizika prevádzkovateľa musia 
byť primerané úrovni rizík súvisiacich s 
danými komoditami; domnieva sa, že na 
fragmentovanom konečnom trhu je 
začlenenie menších a väčších spoločností 
kľúčom k zabezpečeniu rozsiahleho vplyvu 
a dôvery spotrebiteľov; zdôrazňuje, že 
regulačný rámec nesmie viesť k 
neprimeranému zaťaženiu malých a 
stredných výrobcov vrátanej drobných 
poľnohospodárov, ani nesmie brániť ich 
prístupu na trhy a k medzinárodnému 
obchodu v dôsledku nedostatočnej 
kapacity; odporúča preto, aby sa 
podporovali a aby sa im poskytovali 
potrebné nástroje, aby boli schopní 
vyrábať v súlade s požiadavkami na 
životné prostredie a ľudské práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že tieto povinnosti by 
sa mali vzťahovať na všetky spoločnosti, 
ktoré umiestňujú komodity rizikové pre 
lesy a ekosystémy (FERC) na trh Únie, bez 
ohľadu na ich veľkosť alebo miesto 
registrácie; domnieva sa, že na 
fragmentovanom konečnom trhu je 
začlenenie menších a väčších spoločností 
kľúčom k zabezpečeniu rozsiahleho vplyvu 
a dôvery spotrebiteľov; zdôrazňuje, že 
regulačný rámec nesmie viesť k 
neprimeranému zaťaženiu malých a 
stredných výrobcov, ani nesmie brániť ich 
prístupu na trhy a k medzinárodnému 
obchodu; uznáva preto, že požiadavky na 
náležitú starostlivosť, podávanie správ a 
zverejňovanie informácií musia byť 
primerané úrovni rizík súvisiacich s 
danými komoditami;

12. domnieva sa, že tieto povinnosti by 
sa mali vzťahovať na všetky spoločnosti, 
ktoré umiestňujú komodity rizikové pre 
lesy a ekosystémy (FERC) na trh Únie, bez 
ohľadu na ich veľkosť alebo miesto 
registrácie; domnieva sa, že na 
fragmentovanom konečnom trhu je 
začlenenie menších a väčších spoločností 
kľúčom k zabezpečeniu rozsiahleho vplyvu 
a dôvery spotrebiteľov; zdôrazňuje, že 
regulačný rámec nesmie viesť k 
neprimeranému zaťaženiu malých a 
stredných výrobcov, ani nesmie brániť ich 
prístupu na trhy a k medzinárodnému 
obchodu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 233
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že tieto povinnosti by 
sa mali vzťahovať na všetky spoločnosti, 
ktoré umiestňujú komodity rizikové pre 
lesy a ekosystémy (FERC) na trh Únie, bez 
ohľadu na ich veľkosť alebo miesto 
registrácie; domnieva sa, že na 
fragmentovanom konečnom trhu je 
začlenenie menších a väčších spoločností 
kľúčom k zabezpečeniu rozsiahleho vplyvu 
a dôvery spotrebiteľov; zdôrazňuje, že 
regulačný rámec nesmie viesť k 
neprimeranému zaťaženiu malých a 
stredných výrobcov, ani nesmie brániť ich 
prístupu na trhy a k medzinárodnému 
obchodu; uznáva preto, že požiadavky na 

12. domnieva sa, že tieto povinnosti by 
sa mali vzťahovať na všetky spoločnosti, 
ktoré umiestňujú komodity rizikové pre 
lesy a ekosystémy (FERC) na trh Únie, bez 
ohľadu na ich veľkosť alebo miesto 
registrácie; domnieva sa, že na 
fragmentovanom konečnom trhu je 
začlenenie menších a väčších spoločností 
kľúčom k zabezpečeniu rozsiahleho vplyvu 
a dôvery spotrebiteľov; zdôrazňuje, že 
regulačný rámec nesmie viesť k 
neprimeranému zaťaženiu malých a 
stredných výrobcov vrátane drobných 
poľnohospodárov, ani nesmie brániť ich 
prístupu na trhy a k medzinárodnému 
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náležitú starostlivosť, podávanie správ a 
zverejňovanie informácií musia byť 
primerané úrovni rizík súvisiacich s 
danými komoditami;

obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že tieto povinnosti by 
sa mali vzťahovať na všetky spoločnosti, 
ktoré umiestňujú komodity rizikové pre 
lesy a ekosystémy (FERC) na trh Únie, bez 
ohľadu na ich veľkosť alebo miesto 
registrácie; domnieva sa, že na 
fragmentovanom konečnom trhu je 
začlenenie menších a väčších spoločností 
kľúčom k zabezpečeniu rozsiahleho vplyvu 
a dôvery spotrebiteľov; zdôrazňuje, že 
regulačný rámec nesmie viesť k 
neprimeranému zaťaženiu malých a 
stredných výrobcov, ani nesmie brániť ich 
prístupu na trhy a k medzinárodnému 
obchodu; uznáva preto, že požiadavky na 
náležitú starostlivosť, podávanie správ a 
zverejňovanie informácií musia byť 
primerané úrovni rizík súvisiacich s 
danými komoditami;

12. domnieva sa, že tieto povinnosti by 
sa mali vzťahovať na všetky spoločnosti, 
ktoré umiestňujú komodity rizikové pre 
lesy a ekosystémy (FERC) na trh Únie, bez 
ohľadu na ich veľkosť alebo miesto 
registrácie; domnieva sa, že na 
fragmentovanom konečnom trhu je 
začlenenie menších a väčších spoločností 
kľúčom k zabezpečeniu rozsiahleho vplyvu 
a dôvery spotrebiteľov; zdôrazňuje, že 
regulačný rámec nesmie viesť k 
neprimeranému zaťaženiu malých a 
stredných výrobcov vrátane drobných 
poľnohospodárov, ani nesmie brániť ich 
prístupu na trhy a k medzinárodnému 
obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že tieto povinnosti by 
sa mali vzťahovať na všetky spoločnosti, 
ktoré umiestňujú komodity rizikové pre 
lesy a ekosystémy (FERC) na trh Únie, bez 
ohľadu na ich veľkosť alebo miesto 
registrácie; domnieva sa, že na 
fragmentovanom konečnom trhu je 
začlenenie menších a väčších spoločností 
kľúčom k zabezpečeniu rozsiahleho vplyvu 
a dôvery spotrebiteľov; zdôrazňuje, že 
regulačný rámec nesmie viesť k 
neprimeranému zaťaženiu malých a 
stredných výrobcov, ani nesmie brániť ich 
prístupu na trhy a k medzinárodnému 
obchodu; uznáva preto, že požiadavky na 
náležitú starostlivosť, podávanie správ a 
zverejňovanie informácií musia byť 
primerané úrovni rizík súvisiacich s 
danými komoditami;

12. domnieva sa, že tieto povinnosti by 
sa mali vzťahovať na všetky spoločnosti, 
ktoré umiestňujú komodity spôsobujúce 
odlesňovanie na trh Únie, bez ohľadu na 
ich veľkosť alebo miesto registrácie; 
domnieva sa, že na fragmentovanom 
konečnom trhu je začlenenie menších a 
väčších spoločností kľúčom k 
zabezpečeniu rozsiahleho vplyvu a dôvery 
spotrebiteľov; zdôrazňuje, že je potrebné 
hĺbkové posúdenie vplyvu s cieľom 
zabezpečiť, aby regulačný rámec neviedol 
k neprimeranému zaťaženiu podnikov, 
najmä malých a stredných výrobcov a 
drobných poľnohospodárov, ani nebránil 
ich prístupu na trhy a k medzinárodnému 
obchodu; uznáva preto, že požiadavky na 
systém náležitej starostlivosti musia byť 
primerané úrovni rizík súvisiacich s 
danými komoditami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že tieto povinnosti by 
sa mali vzťahovať na všetky spoločnosti, 
ktoré umiestňujú komodity rizikové pre 
lesy a ekosystémy (FERC) na trh Únie, bez 
ohľadu na ich veľkosť alebo miesto 
registrácie; domnieva sa, že na 
fragmentovanom konečnom trhu je 
začlenenie menších a väčších spoločností 
kľúčom k zabezpečeniu rozsiahleho vplyvu 
a dôvery spotrebiteľov; zdôrazňuje, že 
regulačný rámec nesmie viesť k 
neprimeranému zaťaženiu malých a 
stredných výrobcov, ani nesmie brániť ich 
prístupu na trhy a k medzinárodnému 

12. domnieva sa, že tieto povinnosti by 
sa mali vzťahovať na všetky spoločnosti, 
ktoré umiestňujú komodity rizikové pre 
lesy a ekosystémy (FERC) na trh Únie, bez 
ohľadu na ich veľkosť alebo miesto 
registrácie; domnieva sa, že na 
fragmentovanom konečnom trhu je 
začlenenie menších a väčších spoločností 
kľúčom k zabezpečeniu rozsiahleho vplyvu 
a dôvery spotrebiteľov; zdôrazňuje, že 
regulačný rámec nesmie viesť k 
neprimeranému zaťaženiu výrobcov, ani 
nesmie brániť ich prístupu na trhy a k 
medzinárodnému obchodu; uznáva preto, 
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obchodu; uznáva preto, že požiadavky na 
náležitú starostlivosť, podávanie správ a 
zverejňovanie informácií musia byť 
primerané úrovni rizík súvisiacich s 
danými komoditami;

že požiadavky na náležitú starostlivosť, 
podávanie správ a zverejňovanie 
informácií musia byť nediskriminačné, 
primerané úrovni rizík súvisiacich s 
danými komoditami a zabezpečiť 
prevádzkateľovi právnu istotu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 237
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že tieto povinnosti by 
sa mali vzťahovať na všetky spoločnosti, 
ktoré umiestňujú komodity rizikové pre 
lesy a ekosystémy (FERC) na trh Únie, bez 
ohľadu na ich veľkosť alebo miesto 
registrácie; domnieva sa, že na 
fragmentovanom konečnom trhu je 
začlenenie menších a väčších spoločností 
kľúčom k zabezpečeniu rozsiahleho vplyvu 
a dôvery spotrebiteľov; zdôrazňuje, že 
regulačný rámec nesmie viesť k 
neprimeranému zaťaženiu malých a 
stredných výrobcov, ani nesmie brániť ich 
prístupu na trhy a k medzinárodnému 
obchodu; uznáva preto, že požiadavky na 
náležitú starostlivosť, podávanie správ a 
zverejňovanie informácií musia byť 
primerané úrovni rizík súvisiacich s 
danými komoditami;

12. domnieva sa, že tieto povinnosti by 
sa mali vzťahovať na všetky spoločnosti, 
ktoré umiestňujú komodity predstavujúce 
riziko pre lesy a ich ekosystémy na trh 
Únie, bez ohľadu na ich veľkosť alebo 
registráciu; domnieva sa, že na 
fragmentovanom konečnom trhu je 
začlenenie menších a väčších spoločností 
pri zohľadnení ich finančných a 
organizačných možností kľúčom k 
zabezpečeniu rozsiahleho vplyvu a dôvery 
spotrebiteľov; zdôrazňuje, že regulačný 
rámec nesmie viesť k neprimeranému 
zaťaženiu malých a stredných výrobcov, 
ani nesmie brániť ich prístupu na trhy a k 
medzinárodnému obchodu; uznáva preto, 
že požiadavky na náležitú starostlivosť, 
podávanie správ a zverejňovanie 
informácií musia byť primerané úrovni 
rizík súvisiacich s danými komoditami;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 238
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 12



PE655.680v01-00 128/319 AM\1210205SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že tieto povinnosti by 
sa mali vzťahovať na všetky spoločnosti, 
ktoré umiestňujú komodity rizikové pre 
lesy a ekosystémy (FERC) na trh Únie, bez 
ohľadu na ich veľkosť alebo miesto 
registrácie; domnieva sa, že na 
fragmentovanom konečnom trhu je 
začlenenie menších a väčších spoločností 
kľúčom k zabezpečeniu rozsiahleho vplyvu 
a dôvery spotrebiteľov; zdôrazňuje, že 
regulačný rámec nesmie viesť k 
neprimeranému zaťaženiu malých a 
stredných výrobcov, ani nesmie brániť ich 
prístupu na trhy a k medzinárodnému 
obchodu; uznáva preto, že požiadavky na 
náležitú starostlivosť, podávanie správ a 
zverejňovanie informácií musia byť 
primerané úrovni rizík súvisiacich s 
danými komoditami;

12. domnieva sa, že tieto povinnosti by 
sa mali vzťahovať na všetky spoločnosti, 
ktoré umiestňujú komodity rizikové pre 
lesy a ekosystémy (FERC) na trh Únie, bez 
ohľadu na ich veľkosť alebo miesto 
registrácie; domnieva sa, že hoci 
regulačný rámec by nemal viesť k 
neprimeranému zaťaženiu malých a 
stredných výrobcov ani by nemal brániť 
ich prístupu na trhy a medzinárodnému 
obchodu na fragmentovanom konečnom 
trhu je začlenenie menších a väčších 
spoločností kľúčom k zabezpečeniu 
rozsiahleho vplyvu a dôvery spotrebiteľov; 
a že požiadavky na náležitú starostlivosť, 
podávanie správ a zverejňovanie 
informácií musia byť primerané úrovni 
rizík súvisiacich s danými komoditami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že tieto povinnosti by 
sa mali vzťahovať na všetky spoločnosti, 
ktoré umiestňujú komodity rizikové pre 
lesy a ekosystémy (FERC) na trh Únie, bez 
ohľadu na ich veľkosť alebo miesto 
registrácie; domnieva sa, že na 
fragmentovanom konečnom trhu je 
začlenenie menších a väčších spoločností 
kľúčom k zabezpečeniu rozsiahleho vplyvu 
a dôvery spotrebiteľov; zdôrazňuje, že 
regulačný rámec nesmie viesť k 
neprimeranému zaťaženiu malých a 
stredných výrobcov, ani nesmie brániť ich 
prístupu na trhy a k medzinárodnému 

12. domnieva sa, že tieto povinnosti by 
sa mali vzťahovať na všetky spoločnosti, 
ktoré umiestňujú nelegálne vyťažené 
komodity na trh Únie, bez ohľadu na ich 
veľkosť alebo miesto registrácie; domnieva 
sa, že na fragmentovanom konečnom trhu 
je začlenenie menších a väčších 
spoločností kľúčom k zabezpečeniu 
rozsiahleho vplyvu a dôvery spotrebiteľov; 
zdôrazňuje, že regulačný rámec nesmie 
viesť k neprimeranému zaťaženiu malých a 
stredných výrobcov, ani nesmie brániť ich 
prístupu na trhy a k medzinárodnému 
obchodu; uznáva preto, že požiadavky na 
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obchodu; uznáva preto, že požiadavky na 
náležitú starostlivosť, podávanie správ a 
zverejňovanie informácií musia byť 
primerané úrovni rizík súvisiacich s 
danými komoditami;

náležitú starostlivosť, podávanie správ a 
zverejňovanie informácií musia byť 
primerané úrovni rizík súvisiacich s 
danými komoditami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. poznamenáva, že niektoré 
hospodárske subjekty prijali vyhlásenie z 
New Yorku o lesoch z roku 2014 a 
uskutočnili procesy na zabezpečenie 
transparentnosti svojho hodnotového 
reťazca, pokiaľ ide o odlesňovanie; 
poznamenáva však, že pred týmto 
dátumom je k dispozícii len veľmi málo 
údajov o transparentnosti dodávateľských 
reťazcov hospodárskych subjektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje, že digitalizácia a nové 
technologické nástroje majú potenciál 
poskytovať nebývalé riešenia pre 
spoločnosti s cieľom identifikovať vplyvy 
na ľudské práva a životné prostredie, 
predchádzať im, zmierňovať ich a 
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zodpovedať za ne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. pripomína zistenia štúdie o 
požiadavkách náležitej starostlivosti 
prostredníctvom dodávateľského reťazca, 
ktorú si objednalo Generálne riaditeľstvo 
Európskej komisie pre spravodlivosť a 
spotrebiteľov, v ktorej sa uvádza, že 
väčšina podnikov, ktoré odpovedali, 
súhlasí s tým, že povinná náležitá 
starostlivosť by mala pozitívny vplyv na 
ľudské práva a životné prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 12 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12c. poznamenáva, že z prvých zistení 
tej istej štúdie vyplýva, že dodatočné 
náklady, ktoré vznikli spoločnostiam na 
zriadenie a prevádzku systémov náležitej 
starostlivosti, sú len malé;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 244
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 12 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12d. domnieva sa, že povinné 
požiadavky na povinnú hĺbkovú analýzu v 
rámci celej EÚ by poskytli výhody pre 
podniky prostredníctvom rovnakých 
podmienok tým, že by zaviazali 
konkurentov k tým istým normám a 
poskytli by právnu istotu na rozdiel od 
rôznorodosti opatrení na vnútroštátnej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený, že nariadenie EÚ o 
dreve, najmä jeho požiadavky na náležitú 
starostlivosť, predstavuje dobrý model, 
ktorý je založený na budúcom právnom 
rámci EÚ s cieľom zastaviť a zvrátiť 
globálne odlesňovanie spôsobené EÚ, ale 
že nedostatočné vykonávanie a 
presadzovanie nariadenia EÚ o dreve 
znamená, že nenapĺňa svoj duch a zámer; 
domnieva sa preto, že z nariadenia EÚ o 
dreve možno vyvodiť ponaučenie, pokiaľ 
ide o lepšie vykonávanie a pravidlá 
presadzovania práva týkajúce sa budúceho 
právneho rámca EÚ s cieľom zastaviť a 
zvrátiť globálne odlesňovanie spôsobené 
EÚ;

13. je presvedčený, že nariadenie EÚ o 
dreve, najmä jeho požiadavky na náležitú 
starostlivosť, predstavuje dobrý model, 
ktorý je založený na budúcom právnom 
rámci EÚ s cieľom zastaviť a zvrátiť 
globálne odlesňovanie spôsobené EÚ, ale 
že nedostatočné vykonávanie, obmedzený 
rozsah dotknutých výrobkov a 
presadzovanie nariadenia EÚ o dreve 
vrátane uplatňovaných sankčných 
režimov a rozdielov medzi členskými 
štátmi znamená, že nenapĺňa svoj duch a 
zámer; domnieva sa preto, že z nariadenia 
EÚ o dreve možno vyvodiť ponaučenie, 
pokiaľ ide o lepšie vykonávanie a pravidlá 
presadzovania práva týkajúce sa budúceho 
právneho rámca EÚ s cieľom zastaviť a 
zvrátiť globálne odlesňovanie spôsobené 
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EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený, že nariadenie EÚ o 
dreve, najmä jeho požiadavky na náležitú 
starostlivosť, predstavuje dobrý model, 
ktorý je založený na budúcom právnom 
rámci EÚ s cieľom zastaviť a zvrátiť 
globálne odlesňovanie spôsobené EÚ, ale 
že nedostatočné vykonávanie a 
presadzovanie nariadenia EÚ o dreve 
znamená, že nenapĺňa svoj duch a zámer; 
domnieva sa preto, že z nariadenia EÚ o 
dreve možno vyvodiť ponaučenie, pokiaľ 
ide o lepšie vykonávanie a pravidlá 
presadzovania práva týkajúce sa budúceho 
právneho rámca EÚ s cieľom zastaviť a 
zvrátiť globálne odlesňovanie spôsobené 
EÚ;

13. je presvedčený, že nariadenie EÚ o 
dreve, najmä jeho požiadavky na 
zodpovednosť produkujúceho a/alebo 
výrobcu, predstavuje dobrý model, ktorý je 
založený na budúcom právnom rámci EÚ s 
cieľom zastaviť a zvrátiť globálne 
odlesňovanie spôsobené EÚ; zdôrazňuje, 
že nedostatočné vykonávanie a 
presadzovanie nariadenia o dreve znamená, 
že spoločnosti v praxi len málo uplatňujú 
opatrenia náležitej starostlivosti; 
domnieva sa preto, že z nariadenia EÚ o 
dreve možno vyvodiť ponaučenie, pokiaľ 
ide o lepšie vykonávanie a pravidlá 
presadzovania práva týkajúce sa budúceho 
právneho rámca EÚ s cieľom zastaviť a 
zvrátiť globálne odlesňovanie spôsobené 
EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 247
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena, Demetris 
Papadakis

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený, že nariadenie EÚ o 
dreve, najmä jeho požiadavky na náležitú 

13. je presvedčený, že nariadenie EÚ o 
dreve, najmä jeho požiadavky na náležitú 
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starostlivosť, predstavuje dobrý model, 
ktorý je založený na budúcom právnom 
rámci EÚ s cieľom zastaviť a zvrátiť 
globálne odlesňovanie spôsobené EÚ, ale 
že nedostatočné vykonávanie a 
presadzovanie nariadenia EÚ o dreve 
znamená, že nenapĺňa svoj duch a zámer; 
domnieva sa preto, že z nariadenia EÚ o 
dreve možno vyvodiť ponaučenie, pokiaľ 
ide o lepšie vykonávanie a pravidlá 
presadzovania práva týkajúce sa budúceho 
právneho rámca EÚ s cieľom zastaviť a 
zvrátiť globálne odlesňovanie spôsobené 
EÚ;

starostlivosť, predstavuje dobrý model, 
ktorý je založený na budúcom právnom 
rámci EÚ s cieľom zastaviť a zvrátiť 
globálne odlesňovanie spôsobené EÚ, ale 
že nedostatočné vykonávanie a 
presadzovanie nariadenia EÚ o dreve 
a nezačlenenie určitých výrobkov z dreva 
znamená, že nenapĺňa svoj duch a zámer; 
domnieva sa preto, že z nariadenia EÚ o 
dreve možno vyvodiť ponaučenie, pokiaľ 
ide o lepšie vykonávanie a pravidlá 
presadzovania práva týkajúce sa budúceho 
právneho rámca EÚ s cieľom zastaviť a 
zvrátiť globálne odlesňovanie spôsobené 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený, že nariadenie EÚ o 
dreve, najmä jeho požiadavky na náležitú 
starostlivosť, predstavuje dobrý model, 
ktorý je založený na budúcom právnom 
rámci EÚ s cieľom zastaviť a zvrátiť 
globálne odlesňovanie spôsobené EÚ, ale 
že nedostatočné vykonávanie a 
presadzovanie nariadenia EÚ o dreve 
znamená, že nenapĺňa svoj duch a zámer; 
domnieva sa preto, že z nariadenia EÚ o 
dreve možno vyvodiť ponaučenie, pokiaľ 
ide o lepšie vykonávanie a pravidlá 
presadzovania práva týkajúce sa 
budúceho právneho rámca EÚ s cieľom 
zastaviť a zvrátiť globálne odlesňovanie 
spôsobené EÚ;

13. je presvedčený, že nariadenie EÚ o 
dreve, najmä jeho požiadavky na náležitú 
starostlivosť, predstavuje dobrý model, 
ktorý je založený na budúcom právnom 
rámci EÚ s cieľom zastaviť a zvrátiť 
globálne odlesňovanie spôsobené EÚ, ale 
že nedostatočné vykonávanie a 
presadzovanie nariadenia EÚ o dreve 
znamená, že nenapĺňa svoj duch a zámer; 
domnieva sa preto, že budúci právny 
rámec EÚ na zastavenie a zvrátenie 
globálneho odlesňovania spôsobeného EÚ 
musí priniesť konkrétne zlepšenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 249
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. víta vyhlásenie Komisie v stratégii 
EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, že 
by sa malo „minimalizovať používanie 
celých stromov a potravinárskych alebo 
kŕmnych plodín na výrobu energie, či už 
sú vyprodukované v EÚ alebo dovezené“; 
vyzýva Komisiu, aby zmenila smernicu o 
obnoviteľných zdrojoch energie s cieľom 
zohľadniť skutočnosť, že biomasa nie je 
bezuhlíkovým zdrojom energie1a;
_________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 
2018 o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov energie a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa 
mení smernica 98/70/ES o kvalite benzínu 
a naftových palív a ktorou sa mení 
smernica 2009/28/ES o podpore 
využívania energie. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. domnieva sa, že spotrebitelia a 
výrobcovia by mali byť lepšie 
informovaní, najmä pokiaľ ide o 
prepojenie medzi spotrebou základných 
výrobkov a odlesňovaním; okrem toho by 
regulačné stimuly mali občanov 
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povzbudzovať k tomu, aby sa začali 
vyváženejšie, zdravšie a výživnejšie 
stravovať a znížili plytvanie potravinami;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 251
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. poukazuje na to, že posilnenie 
právneho rámca EÚ o odlesňovaní môže 
mať významný vplyv na ceny pôdy v 
tretích krajinách, a že s cieľom zabrániť 
akýmkoľvek špekuláciám, koncový dátum 
by sa nemal stanoviť po tom, ako Komisia 
zverejní návrh opísaný v prílohe k tomuto 
uzneseniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. opakuje, že dovoz do EÚ 
jednoducho pokračuje, aj keď sa zistí, že 
dovoz príslušnej komodity z príslušnej 
krajiny nie je možný v súlade s predpismi 
nariadenia EÚ o dreve 1a

_________________
1a Napr. v prípade teakového dreva z 
Mjanmarska – na webovom sídle 
Spolkového úradu Nemecka pre 
poľnohospodárstvo a potraviny: „Dovoz 
teakového dreva v súlade s nariadením 
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EÚ o dreve z Mjanmarska nie je 
v súčasnosti možný“, 
https://www.ble.de/SharedDocs/Pressemitt
eilungen/EN/2018/180724_Myanmar.htm
l, ako o tom podala správu Agentúra pre 
výskum životného prostredia https://eia-
international.org/news/timber-firms-are-
getting-illicit-myanmar-teak-in-through-
europes-back-door/.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. vyzýva EÚ, aby vypracovala 
politiku verejného obstarávania pre zelené 
drevo na podporu ochrany a obnovy 
lesných ekosystémov na celom svete;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 254
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že takýto právny rámec 
musí byť navrhnutý tak, aby bol v súlade s 
požiadavkami Svetovej obchodnej 
organizácie;

14. zdôrazňuje, že takýto právny rámec 
môže byť navrhnutý tak, aby bol v súlade s 
odporúčaniami Svetovej obchodnej 
organizácie; v tejto súvislosti pripomína, 
že dohody o voľnom obchode nie sú 
záväzkom WTO a že environmentálne a 
sociálne normy a dodržiavanie ľudských 
práv musia mať prednosť pred 
ordoliberalizmom a voľným obchodom;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 255
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že takýto právny rámec 
musí byť navrhnutý tak, aby bol v súlade s 
požiadavkami Svetovej obchodnej 
organizácie;

14. zdôrazňuje, že takýto právny rámec 
musí byť navrhnutý tak, aby bol v súlade 
s požiadavkami Svetovej obchodnej 
organizácie, aby nedošlo k svojvoľnému 
narušeniu medzinárodného trhu so 
základnými surovinami;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 256
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že takýto právny rámec 
musí byť navrhnutý tak, aby bol v súlade s 
požiadavkami Svetovej obchodnej 
organizácie;

14. zdôrazňuje, že takýto právny rámec 
nemusí byť navrhnutý tak, aby bol v súlade 
s požiadavkami Svetovej obchodnej 
organizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14 – pododsek 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh



PE655.680v01-00 138/319 AM\1210205SK.docx

SK

víta vytvorenie lesného strediska na 
zhromažďovanie údajov a informácií o 
odlesňovaní v Európe, ako aj na celom 
svete, a vyzýva toto stredisko na vytvorenie 
mechanizmu na ochranu osôb, ktoré sa 
zasadzujú za ochranu lesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje, že popri vytvorení 
právneho rámca EÚ pre komodity 
spôsobujúce odlesňovanie EÚ musí 
rozhodnejšie riešiť aj vykonávanie 
ľudských práv, environmentálnej 
zodpovednosti a právneho štátu ako 
horizontálne otázky s príslušnými 
krajinami a s inými hlavnými 
dovážajúcimi krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Catherine Chabaud

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje, že takýto právny rámec 
sa musí navrhnúť v súlade s 
medzinárodnými záväzkami EÚ s 
krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria 
a musí sa zohľadniť v ambíciách budúcej 
dohody na obdobie po skončení platnosti 
Dohody z Cotonou;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 260
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že vplyv spotreby lesov 
a komodít rizikových pre lesy a 
ekosystémy v Únii sa musí primerane 
riešiť v rámci akýchkoľvek následných, 
regulačných alebo neregulačných 
opatrení a opatrení v súvislosti so 
stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity do 
roku 2030 a stratégiou „z farmy na stôl“;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že vplyv spotreby lesov 
a komodít rizikových pre lesy a 
ekosystémy v Únii sa musí primerane riešiť 
v rámci akýchkoľvek následných, 
regulačných alebo neregulačných opatrení 
a opatrení v súvislosti so stratégiou EÚ v 
oblasti biodiverzity do roku 2030 a 
stratégiou „z farmy na stôl“;

15. zdôrazňuje, že vplyv spotreby lesov 
a komodít rizikových pre lesy a 
ekosystémy v Únii sa musí primerane riešiť 
v rámci akýchkoľvek následných, 
regulačných alebo neregulačných opatrení 
a opatrení v súvislosti so stratégiou EÚ v 
oblasti biodiverzity do roku 2030 a 
stratégiou „z farmy na stôl“, ako aj s 
reformou SPP a európskou zelenou 
dohodou; v tejto súvislosti vyzýva EÚ, aby 
prijala stratégiu na zníženie spotreby 
mäsa a mliečnych výrobkov; vyzýva Úniu, 
aby znížila závislosť od komodít 
rizikových pre lesy a ekosystémy tým, že 
bude podporovať rastlinné bielkoviny z 
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miestnych zdrojov, pastvu na pasienkoch, 
krmivá z legálnych a udržateľných 
zdrojov, a to najmä realizáciou 
bielkovinového plánu Únie a prijatím 
politiky, ktorou sa zabezpečí, že živočíšna 
výroba v Únii bude zodpovedať 
dostupným pôdnym zdrojom Únie; v tejto 
súvislosti poznamenáva, že výrobky zo 
sóje a palmového oleja pochádzajúce 
z odlesnenej pôdy, ktoré sa používajú ako 
krmivo pre zvieratá v EÚ, významne 
prispievajú k rozsiahlej konverzii 
ekosystémov; zdôrazňuje tiež, že je 
potrebné zamerať sa na kratšie 
dodávateľské reťazce bielkovinových 
plodín, výrobkov z mäsa a mliečnych 
výrobkov, a to v prospech potravinovej 
sebestačnosti tak v EÚ, ako aj v jej 
partnerských krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že vplyv spotreby lesov 
a komodít rizikových pre lesy a 
ekosystémy v Únii sa musí primerane riešiť 
v rámci akýchkoľvek následných, 
regulačných alebo neregulačných opatrení 
a opatrení v súvislosti so stratégiou EÚ v 
oblasti biodiverzity do roku 2030 a 
stratégiou „z farmy na stôl“;

15. zdôrazňuje, že vplyv spotreby lesov 
a komodít predstavujúcich riziko pre lesy 
a ich ekosystémy v Únii sa musí primerane 
riešiť v rámci akýchkoľvek následných, 
regulačných alebo neregulačných opatrení 
a opatrení v súvislosti so stratégiou EÚ v 
oblasti biodiverzity do roku 2030 a 
stratégiou „z farmy na stôl“; poukazuje na 
to, že prísne ciele týkajúce sa lesov v Únii 
môžu viesť k zvýšenému tlaku na lesy 
mimo Únie;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 263
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Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Jytte Guteland

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že vplyv spotreby lesov 
a komodít rizikových pre lesy a 
ekosystémy v Únii sa musí primerane riešiť 
v rámci akýchkoľvek následných, 
regulačných alebo neregulačných opatrení 
a opatrení v súvislosti so stratégiou EÚ v 
oblasti biodiverzity do roku 2030 a 
stratégiou „z farmy na stôl“;

15. zdôrazňuje, že vplyv spotreby lesov 
a komodít rizikových pre lesy a 
ekosystémy v Únii, a najmä spotreby mäsa 
a mliečnych výrobkov, sa musí primerane 
riešiť v rámci akýchkoľvek následných, 
regulačných alebo neregulačných opatrení 
a opatrení v súvislosti so stratégiou EÚ v 
oblasti biodiverzity do roku 2030 a 
stratégiou „z farmy na stôl“, ako aj so 
spoločnou poľnohospodárskou politikou 
po roku 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že vplyv spotreby lesov 
a komodít rizikových pre lesy a 
ekosystémy v Únii sa musí primerane riešiť 
v rámci akýchkoľvek následných, 
regulačných alebo neregulačných opatrení 
a opatrení v súvislosti so stratégiou EÚ v 
oblasti biodiverzity do roku 2030 a 
stratégiou „z farmy na stôl“;

15. zdôrazňuje, že vplyv spotreby lesov 
a komodít rizikových pre lesy a 
ekosystémy v Únii sa musí primerane riešiť 
v rámci akýchkoľvek následných, 
regulačných opatrení a opatrení v súvislosti 
so stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity do 
roku 2030 a stratégiou „z farmy na stôl“; 
vyzýva Komisiu, aby nielen posudzovala 
vplyvy, ale aj primerane riešila vplyv 
dohôd o voľnom obchode na biodiverzitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že vplyv spotreby lesov 
a komodít rizikových pre lesy a 
ekosystémy v Únii sa musí primerane riešiť 
v rámci akýchkoľvek následných, 
regulačných alebo neregulačných opatrení 
a opatrení v súvislosti so stratégiou EÚ v 
oblasti biodiverzity do roku 2030 a 
stratégiou „z farmy na stôl“;

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že vplyv spotreby lesov 
a komodít rizikových pre lesy a 
ekosystémy v Únii sa musí primerane riešiť 
v rámci akýchkoľvek následných, 
regulačných alebo neregulačných opatrení 
a opatrení v súvislosti so stratégiou EÚ v 
oblasti biodiverzity do roku 2030 a 
stratégiou „z farmy na stôl“;

15. zdôrazňuje, že vplyv záväzku Únie 
predchádzať alebo minimalizovať 
umiestňovanie výrobkov spojených s 
odlesňovaním sa musí primerane riešiť v 
rámci akýchkoľvek následných, 
regulačných alebo neregulačných opatrení 
a opatrení v rámci stratégie EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030 a stratégie „z 
farmy na stôl“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že vplyv spotreby lesov 
a komodít rizikových pre lesy a 
ekosystémy v Únii sa musí primerane riešiť 
v rámci akýchkoľvek následných, 
regulačných alebo neregulačných 
opatrení a opatrení v súvislosti so 
stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity do 
roku 2030 a stratégiou „z farmy na stôl“;

15. zdôrazňuje, že vplyv spotreby 
komodít, ktoré by mohli pomôcť s 
odlesňovaním v tretích krajinách, sa musí 
primerane riešiť v rámci opatrení v 
súvislosti so stratégiou EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030 a stratégiou „z 
farmy na stôl“;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 268
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že vplyv spotreby lesov 
a komodít rizikových pre lesy a 
ekosystémy v Únii sa musí primerane riešiť 
v rámci akýchkoľvek následných, 
regulačných alebo neregulačných opatrení 
a opatrení v súvislosti so stratégiou EÚ v 
oblasti biodiverzity do roku 2030 a 
stratégiou „z farmy na stôl“;

15. zdôrazňuje, že vplyv spotreby lesov 
a komodít rizikových pre lesy a 
ekosystémy v Únii sa musí primerane riešiť 
v rámci akýchkoľvek následných, 
regulačných alebo neregulačných opatrení 
a opatrení v súvislosti so stratégiou EÚ v 
oblasti biodiverzity do roku 2030 a 
stratégiou „z farmy na stôl“, ako aj v SPP; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15 – pododsek 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

vyzýva Komisiu, aby prijala viacročný 
finančný rámec v oblasti klímy a 
životného prostredia, pričom osobitný 
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dôraz sa musí klásť na vplyv finančných 
prostriedkov vonkajšej činnosti, ktoré 
môžu prispieť k odlesňovaniu a 
degradácii ekosystémov, ako aj určitých 
fondov na výskum a vývoj; žiada 
skontrolovať VFR a všetky európske 
rozpočty v súlade so zelenou dohodou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15 – bod 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby do právnych 
predpisov EÚ v oblasti verejného 
obstarávania zahrnula záväzné opatrenia 
náležitej starostlivosti týkajúce sa komodít 
rizikových pre lesy a ekosystémy (FERC) 
v prípade všetkých existujúcich a 
budúcich obchodných dohôd s tretími 
krajinami; konštatuje, že dohodou o 
voľnom obchode medzi EÚ a 
Mercosurom sa zachováva závislosť 
hospodárstiev združenia Mercosur od 
samotných činností, ktoré vedú k 
odlesňovaniu; žiada pozastavenie procesu 
dohody medzi EÚ a Mercosurom, kým v 
nej nebudú úplne zahrnuté záväzné, 
vynútiteľné a sankčné ustanovenia na 
riešenie zmeny klímy, odlesňovania a 
premeny ekosystémov, straty biodiverzity a 
ochrany práv pôvodného obyvateľstva a 
miestnych komunít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 15 – bod 2 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
ďalšiu zmenu smernice o obnoviteľných 
zdrojoch energie, aby sa už neposkytovali 
stimuly na spaľovanie lesného dreva a 
aby takéto spaľovanie ani nespĺňalo ciele 
členských štátov EÚ pre energiu z 
obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15 – bod 3 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby uznali 
ekocídy za trestné činy a aby v prípade 
týchto činov udelili svojim vnútroštátnym 
jurisdikciám všeobecnú právomoc; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby podporili 
zmenu štatútu Medzinárodného trestného 
súdu s cieľom uznať v rozsahu svojho 
konania ekocídy za trestné činy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Joëlle Mélin, Annika Bruna

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje, že hospodársky model 
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založený výlučne na voľnom obchode nie 
je udržateľný, a to ani z hľadiska 
životného prostredia; pripomína, že z 
hľadiska ekológie je dôležité obmedziť 
dovoz výrobkov, ktorých výrobu alebo 
výrobu ich alternatív možno zabezpečiť v 
rámci Únie s nízkou uhlíkovou stopou, 
účinnými normami a ktorých 
uplatňovanie možno kontrolovať; 
pripomína, že je žiaduce podporovať 
produkciu endemických bielkovinových 
plodín a olejnín v Únii namiesto ich 
dovozu, a tým prispievať k odlesňovaniu; 
zdôrazňuje, že EÚ je schopná zabezpečiť 
svoju potravinovú sebestačnosť, pokiaľ 
ide o mäso, a že mimoeurópsky dovoz 
mäsa by sa mal prísne obmedziť, čím sa 
zníži rozšírenie monokultúr určených na 
kŕmenie dobytka a zaberanie pasienkov v 
lesných oblastiach;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 274
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. domnieva sa, že nariadenie 
navrhované v prílohe k tomuto uzneseniu 
by mali sprevádzať obchodné dohody o 
partnerstve s hlavnými producentskými 
krajinami poľnohospodárskych komodít s 
cieľom riešiť príčiny odlesňovania na 
strane ponuky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva EÚ, aby realizáciou 
bielkovinového plánu EÚ znížila závislosť 
od komodít rizikových pre lesy/ekosystémy 
a aby živočíšna výroba v EÚ zodpovedala 
dostupným pôdnym zdrojom EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že niektoré štáty využili pandémiu 
COVID-19 ako príležitosť na urýchlenie 
odlesňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. domnieva sa, že do ustanovení 
kritérií EÚ v oblasti zeleného verejného 
obstarávania by sa malo začleniť 
odlesňovanie a súlad s návrhom náležitej 
starostlivosti; revízia smernice 
2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní by 
mala začleniť súlad s náležitou 
starostlivosťou do kritérií na 
vyhodnotenie ponúk;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. naliehavo vyzýva všetky inštitúcie 
a agentúry EÚ, aby boli vzorom tým, že 
zmenia svoje správanie, verejné 
obstarávanie a rámcové zmluvy zamerané 
na využívanie len tých výrobkov, „ktoré 
neprispievajú k odlesňovaniu“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 15 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15c.  poukazuje na to, že Komisia zváži 
možnosť navrhnúť, aby sa pralesy 
zaradili medzi lokality kultúrneho 
dedičstva UNESCO s cieľom pomôcť 
chrániť ich pred odlesňovaním a viac 
upriamiť pozornosť verejnosti na ich 
ochranu; ak sa to nedá uskutočniť, mali 
by sa vyhodnotiť iné právne možnosti na 
dosiahnutie týchto cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
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Odsek 15 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15d. vyzýva EÚ, aby ďalej rozvíjala 
programy výskumu a monitorovania, ako 
sú Copernicus, európske programy 
pozorovania Zeme a ďalšie monitorovacie 
programy s cieľom dohliadať na 
dodávateľský reťazec komodít s cieľom 
identifikovať výrobky, ktoré spôsobili 
odlesňovanie alebo degradáciu životného 
prostredia počas fázy ich výroby, a 
vydávať o nich včasné varovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 15 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15c. vyzýva Komisiu, aby zriadila 
európsku databázu, v ktorej by sa 
zhromažďovali prebiehajúce a minulé 
projekty medzi EÚ a tretími krajinami, 
ako aj dvojstranné projekty medzi 
členskými štátmi EÚ a tretími krajinami s 
cieľom posúdiť ich vplyv na svetové lesy; 
zdôrazňuje zapojenie miestnych a 
regionálnych orgánov do vykonávania 
týchto projektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia (ďalej len „návrh“) by 
mal poskytnúť základ pre zabezpečenie 
vysokej úrovne ochrany vyčerpateľných 
prírodných zdrojov, ako sú prírodné lesy a 
prírodné ekosystémy, a to tak, že sa 
zabezpečí, aby trhy Únie a modely 
spotreby nemali nepriaznivý vplyv na 
prírodné lesy a ekosystémy, ani na ľudské 
práva, ktorých sa týka ťažba, získavanie a 
výroba produktov, na ktoré sa vzťahuje 
tento návrh.

Návrh nariadenia (ďalej len „návrh“) by 
mal poskytnúť základ pre zabezpečenie 
vysokej úrovne ochrany vyčerpateľných 
prírodných zdrojov, ako sú prírodné lesy a 
prírodné ekosystémy, a posilniť právny 
rámec pre viacúčelové trvalo udržateľné 
obhospodarovanie lesov. Návrh by mal 
zabezpečiť, aby trhy Únie a modely 
spotreby nemali nepriaznivý vplyv na 
prírodné lesy a ekosystémy, ani na ľudské 
práva, ktorých sa týka ťažba, získavanie a 
výroba produktov, na ktoré sa vzťahuje 
tento návrh, a aby sa návrh zosúladil 
okrem iného aj s nariadením EÚ o dreve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia (ďalej len „návrh“) by 
mal poskytnúť základ pre zabezpečenie 
vysokej úrovne ochrany vyčerpateľných 
prírodných zdrojov, ako sú prírodné lesy a 
prírodné ekosystémy, a to tak, že sa 
zabezpečí, aby trhy Únie a modely 
spotreby nemali nepriaznivý vplyv na 
prírodné lesy a ekosystémy, ani na ľudské 
práva, ktorých sa týka ťažba, získavanie a 
výroba produktov, na ktoré sa vzťahuje 
tento návrh.

Návrh právneho rámca (ďalej len „návrh“) 
založený na náležitej starostlivostis 
cieľom zabezpečiť udržateľné 
dodávateľské reťazce výrobkov 
uvádzaných na trh EÚ bez odlesňovania s 
osobitným zameraním na riešenie 
hlavných hnacích síl odlesňovania v 
dôsledku dovozu a namiesto toho 
podnecovať dovoz, ktorý nespôsobuje 
odlesňovanie v zahraničí, pri zohľadnení 
ekonomického významu vývozu komodít 
pre rozvojové krajiny, najmä pre malých 
vlastníkov, berúc do úvahy spätnú väzbu 
od všetkých zainteresovaných strán, 
najmä MSP, by mal byť založený na 
hĺbkovom posúdení vplyvu a zohľadňovať 
ľudské práva, ktorých sa týka ťažba, 
získavanie a výroba produktov, na ktoré sa 
vzťahuje tento návrh.
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Pozmeňujúci návrh 284
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia (ďalej len „návrh“) by 
mal poskytnúť základ pre zabezpečenie 
vysokej úrovne ochrany vyčerpateľných 
prírodných zdrojov, ako sú prírodné lesy a 
prírodné ekosystémy, a to tak, že sa 
zabezpečí, aby trhy Únie a modely 
spotreby nemali nepriaznivý vplyv na 
prírodné lesy a ekosystémy, ani na ľudské 
práva, ktorých sa týka ťažba, získavanie a 
výroba produktov, na ktoré sa vzťahuje 
tento návrh.

Návrh nariadenia (ďalej len „návrh“) by 
mal poskytnúť základ pre zabezpečenie 
vysokej úrovne ochrany vyčerpateľných 
prírodných zdrojov, ako sú prírodné lesy 
a ich prírodné ekosystémy, v rámci 
platných kompetencií EÚ, a to tak, že sa 
zabezpečí, aby trhy Únie a modely 
spotreby mali minimálny možný vplyv na 
prírodné lesy a ich ekosystémy, ako aj na 
ľudské práva, ktoré môže ovplyvňovať 
ťažba, získavanie a výroba produktov, na 
ktoré sa vzťahuje tento návrh.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 285
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia (ďalej len „návrh“) by 
mal poskytnúť základ pre zabezpečenie 
vysokej úrovne ochrany vyčerpateľných 
prírodných zdrojov, ako sú prírodné lesy a 
prírodné ekosystémy, a to tak, že sa 
zabezpečí, aby trhy Únie a modely 
spotreby nemali nepriaznivý vplyv na 
prírodné lesy a ekosystémy, ani na ľudské 
práva, ktorých sa týka ťažba, získavanie a 
výroba produktov, na ktoré sa vzťahuje 
tento návrh.

Návrh nariadenia (ďalej len „návrh“) by 
mal prispieť k zabezpečeniu udržateľného 
obhospodarovania a prípadne vysokej 
úrovne ochrany vyčerpateľných prírodných 
zdrojov, ako sú lesy a iné prírodné 
ekosystémy, a to tak, že sa zabezpečí, aby 
trhy Únie a modely spotreby nemali na ne 
nepriaznivý vplyv. Návrh by sa mal 
vzťahovať aj na ochranu ľudských práv a 
vlastníckych práv, ktorých sa týka ťažba, 
získavanie a výroba produktov.
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Pozmeňujúci návrh 286
Sunčana Glavak

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia (ďalej len „návrh“) by 
mal poskytnúť základ pre zabezpečenie 
vysokej úrovne ochrany vyčerpateľných 
prírodných zdrojov, ako sú prírodné lesy a 
prírodné ekosystémy, a to tak, že sa 
zabezpečí, aby trhy Únie a modely 
spotreby nemali nepriaznivý vplyv na 
prírodné lesy a ekosystémy, ani na ľudské 
práva, ktorých sa týka ťažba, získavanie a 
výroba produktov, na ktoré sa vzťahuje 
tento návrh.

Návrh nariadenia (ďalej len „návrh“) by 
mal poskytnúť základ pre zabezpečenie 
vysokej a udržateľnej úrovne ochrany 
vyčerpateľných prírodných zdrojov, ako sú 
prírodné lesy a prírodné ekosystémy, a to 
tak, že sa zabezpečí, aby trhy Únie a 
modely spotreby nemali nepriaznivý vplyv 
na prírodné lesy, biodiverzitu a 
ekosystémy, ani na ľudské práva, ktorých 
sa týka ťažba, získavanie a výroba 
produktov, na ktoré sa vzťahuje tento 
návrh.

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 287
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia (ďalej len „návrh“) by 
mal poskytnúť základ pre zabezpečenie 
vysokej úrovne ochrany vyčerpateľných 
prírodných zdrojov, ako sú prírodné lesy a 
prírodné ekosystémy, a to tak, že sa 
zabezpečí, aby trhy Únie a modely 
spotreby nemali nepriaznivý vplyv na 
prírodné lesy a ekosystémy, ani na ľudské 
práva, ktorých sa týka ťažba, získavanie a 
výroba produktov, na ktoré sa vzťahuje 
tento návrh.

Návrh nariadenia (ďalej len „návrh“) by 
mal poskytnúť základ pre zabezpečenie 
vysokej úrovne ochrany prírodných 
zdrojov, ako sú prírodné lesy a prírodné 
ekosystémy, a to tak, že sa zabezpečí, aby 
trhy Únie a modely spotreby nemali 
nepriaznivý vplyv na prírodné lesy a 
ekosystémy, ani na ľudské práva, ktorých 
sa týka ťažba, získavanie a výroba 
produktov, na ktoré sa vzťahuje tento 
návrh.
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Pozmeňujúci návrh 288
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Príloha 1 – bod 1 – odsek 2 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Mal by zabezpečiť transparentnosť a istotu, 
pokiaľ ide o:

Mal by umožniť činnosť, transparentnosť 
a väčšiu istotu, pokiaľ ide o:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 289
Hildegard Bentele, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 2 – písmeno -a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-a. rozsah pôsobnosti,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Kateřina Konečná, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 2 – písmeno a

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

a) komodity, na ktoré sa vzťahuje 
návrh, a z nich odvodené produkty, ktoré 
sa uvádzajú na vnútorný trh Únie,

a) komodity, na ktoré sa vzťahuje 
návrh, a z nich odvodené produkty, ktoré 
sa uvádzajú na vnútorný trh Únie alebo 
prechádzajú cez prístavy Únie,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 291
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

aa. systematické preskúmanie zmlúv o 
voľnom obchode, ktoré nerešpektujú 
podmienky a obavy EÚ, pokiaľ ide 
o odlesňovanie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 292
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 2 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b) dodávateľské postupy všetkých 
hospodárskych subjektov pôsobiacich na 
vnútornom trhu Únie,

b) dodávateľské postupy 
a financovanie všetkých hospodárskych 
subjektov pôsobiacich na vnútornom trhu 
Únie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena, Demetris 
Papadakis

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 2 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b) dodávateľské postupy všetkých 
hospodárskych subjektov pôsobiacich na 
vnútornom trhu Únie,

b) dodávateľské postupy 
a financovanie všetkých hospodárskych 
subjektov pôsobiacich na vnútornom trhu 
Únie,
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 2 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b) dodávateľské postupy všetkých 
hospodárskych subjektov pôsobiacich na 
vnútornom trhu Únie,

b) dodávateľské postupy 
a financovanie všetkých hospodárskych 
subjektov pôsobiacich na vnútornom trhu 
Únie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 2 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b) dodávateľské postupy všetkých 
hospodárskych subjektov pôsobiacich na 
vnútornom trhu Únie,

b) dodávateľské postupy 
a financovanie všetkých hospodárskych 
subjektov pôsobiacich na vnútornom trhu 
Únie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 2 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b) dodávateľské postupy všetkých 
hospodárskych subjektov pôsobiacich na 

b) náležitá starostlivosť a ďalšie 
požiadavky pre subjekty pôsobiace na 



PE655.680v01-00 156/319 AM\1210205SK.docx

SK

vnútornom trhu Únie, vnútornom trhu Únie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena, Demetris 
Papadakis

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 2 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c) výrobné postupy hospodárskych 
subjektov, ktoré sa ťažia, získavajú, 
dodávajú a spracúvajú komodity rizikové 
pre lesy a ekosystémy (forest and 
ecosystem-risk commodities – FERC) 
alebo vyrábajú produkty odvodené z FERC 
na vnútornom trhu Únie;

c) výrobné postupy hospodárskych 
subjektov, ktoré ťažia, získavajú, dodávajú 
a spracúvajú komodity rizikové pre lesy a 
ekosystémy (forest and ecosystem-risk 
commodities – FERC) alebo vyrábajú 
produkty odvodené z FERC na vnútornom 
trhu Únie, ako aj postupy ich finančníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 2 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c) výrobné postupy hospodárskych 
subjektov, ktoré sa ťažia, získavajú, 
dodávajú a spracúvajú komodity rizikové 
pre lesy a ekosystémy (forest and 
ecosystem-risk commodities – FERC) 
alebo vyrábajú produkty odvodené z FERC 
na vnútornom trhu Únie;

c) výrobné postupy hospodárskych 
subjektov, ktoré ťažia, získavajú, dodávajú 
a spracúvajú komodity rizikové pre lesy a 
ekosystémy (forest and ecosystem-risk 
commodities – FERC) alebo vyrábajú 
produkty odvodené z FERC na vnútornom 
trhu Únie, ako aj postupy ich finančníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
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Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 2 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c) výrobné postupy hospodárskych 
subjektov, ktoré sa ťažia, získavajú, 
dodávajú a spracúvajú komodity rizikové 
pre lesy a ekosystémy (forest and 
ecosystem-risk commodities – FERC) 
alebo vyrábajú produkty odvodené z FERC 
na vnútornom trhu Únie;

c) výrobné postupy hospodárskych 
subjektov, ktoré ťažia, získavajú, dodávajú 
a spracúvajú komodity rizikové pre lesy a 
ekosystémy (forest and ecosystem-risk 
commodities – FERC) alebo vyrábajú 
produkty odvodené z FERC na vnútornom 
trhu Únie, ako aj postupy ich finančníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 2 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c) výrobné postupy hospodárskych 
subjektov, ktoré sa ťažia, získavajú, 
dodávajú a spracúvajú komodity rizikové 
pre lesy a ekosystémy (forest and 
ecosystem-risk commodities – FERC) 
alebo vyrábajú produkty odvodené z FERC 
na vnútornom trhu Únie;

c) výrobné postupy hospodárskych 
subjektov, ktoré ťažia, získavajú, dodávajú 
a spracúvajú komodity rizikové pre lesy a 
ekosystémy (forest and ecosystem-risk 
commodities – FERC) alebo vyrábajú 
produkty odvodené z FERC na vnútornom 
trhu Únie, ako aj postupy ich finančníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 2 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c) výrobné postupy hospodárskych c) výrobné postupy (vrátane aspektu 
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subjektov, ktoré sa ťažia, získavajú, 
dodávajú a spracúvajú komodity rizikové 
pre lesy a ekosystémy (forest and 
ecosystem-risk commodities – FERC) 
alebo vyrábajú produkty odvodené z FERC 
na vnútornom trhu Únie;

čerpania vody) hospodárskych subjektov, 
ktoré ťažia, získavajú, dodávajú a 
spracúvajú komodity rizikové pre lesy a 
ekosystémy (forest and ecosystem-risk 
commodities – FERC) alebo vyrábajú 
produkty odvodené z FERC na vnútornom 
trhu Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 2 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c) výrobné postupy hospodárskych 
subjektov, ktoré sa ťažia, získavajú, 
dodávajú a spracúvajú komodity rizikové 
pre lesy a ekosystémy (forest and 
ecosystem-risk commodities – FERC) 
alebo vyrábajú produkty odvodené z 
FERC na vnútornom trhu Únie;

c) výrobné postupy hospodárskych 
subjektov, ktoré ťažia, získavajú, dodávajú 
a spracúvajú nelegálne vyťažené komodity 
na vnútornom trhu Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 2 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c) výrobné postupy hospodárskych 
subjektov, ktoré sa ťažia, získavajú, 
dodávajú a spracúvajú komodity rizikové 
pre lesy a ekosystémy (forest and 
ecosystem-risk commodities – FERC) 
alebo vyrábajú produkty odvodené z FERC 
na vnútornom trhu Únie;

c) výrobné postupy hospodárskych 
subjektov, ktoré ťažia, získavajú, dodávajú 
a spracúvajú komodity predstavujúce 
riziko pre lesy a ich ekosystémy alebo 
vyrábajú produkty z nich odvodené na 
vnútornom trhu Únie;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 304
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 2 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c) výrobné postupy hospodárskych 
subjektov, ktoré sa ťažia, získavajú, 
dodávajú a spracúvajú komodity rizikové 
pre lesy a ekosystémy (forest and 
ecosystem-risk commodities – FERC) 
alebo vyrábajú produkty odvodené z 
FERC na vnútornom trhu Únie;

c) výrobné postupy subjektov, ktoré 
ťažia, získavajú, dodávajú a spracúvajú 
komodity ktoré patria do rozsahu 
pôsobnosti, alebo vyrábajú produkty 
odvodené z týchto komodít na vnútornom 
trhu Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Kateřina Konečná, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Mal by stanoviť povinnosť plniť 
medzinárodné záväzky Únie a jej 
členských štátov v oblasti životného 
prostredia a ľudských práv, ako napríklad 
Parížsku dohodu, ciele trvalo udržateľného 
rozvoja a záväzky v oblasti ľudských práv.

Mal by stanoviť povinnosť plniť 
medzinárodné záväzky Únie a jej 
členských štátov v oblasti životného 
prostredia a ľudských práv, ako napríklad 
Parížsku dohodu, ciele trvalo udržateľného 
rozvoja a záväzky v oblasti ľudských práv, 
a stanoviť právne záväzné kritériá 
udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Mal by stanoviť povinnosť plniť 
medzinárodné záväzky Únie a jej 
členských štátov v oblasti životného 
prostredia a ľudských práv, ako napríklad 
Parížsku dohodu, ciele trvalo udržateľného 
rozvoja a záväzky v oblasti ľudských práv.

Mal by stanoviť povinnosť plniť 
medzinárodné záväzky Únie a jej 
členských štátov v oblasti životného 
prostredia a ľudských práv, ako napríklad 
Parížsku dohodu, ciele trvalo udržateľného 
rozvoja a záväzky v oblasti ľudských práv. 
Návrh by mal byť primeraný, 
vykonateľný a mal by vychádzať z rizika.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Mal by stanoviť povinnosť plniť 
medzinárodné záväzky Únie a jej 
členských štátov v oblasti životného 
prostredia a ľudských práv, ako napríklad 
Parížsku dohodu, ciele trvalo udržateľného 
rozvoja a záväzky v oblasti ľudských práv.

Mal by stanoviť povinnosť plniť 
medzinárodné záväzky Únie a jej 
členských štátov v oblasti životného 
prostredia a ľudských práv, ako napríklad 
Parížsku dohodu, ciele trvalo udržateľného 
rozvoja a záväzky v oblasti ľudských práv 
stanovených v medzinárodných zmluvách 
o ľudských právach.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 308
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Mal by stanoviť povinnosť plniť 
medzinárodné záväzky Únie a jej 
členských štátov v oblasti životného 
prostredia a ľudských práv, ako napríklad 
Parížsku dohodu, ciele trvalo udržateľného 

Mal by prispievať k plneniu 
medzinárodných záväzkov a cieľov v 
oblasti životného prostredia a ľudských 
práv, ktoré prijala Únia a jej členské štáty, 
ako napríklad Parížsku dohodu, ciele trvalo 
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rozvoja a záväzky v oblasti ľudských práv. udržateľného rozvoja a záväzky v oblasti 
ľudských práv.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 309
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 1 – odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Mal by stanoviť povinnosť plniť 
medzinárodné záväzky Únie a jej 
členských štátov v oblasti životného 
prostredia a ľudských práv, ako napríklad 
Parížsku dohodu, ciele trvalo udržateľného 
rozvoja a záväzky v oblasti ľudských práv.

Mal by zabezpečiť plnenie 
medzinárodných záväzkov Únie a jej 
členských štátov v oblasti životného 
prostredia a ľudských práv, ako napríklad 
Parížsku dohodu, ciele trvalo udržateľného 
rozvoja a záväzky v oblasti ľudských práv.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 310
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
hospodárske subjekty bez ohľadu na ich 
právnu formu, veľkosť alebo zložitosť ich 
hodnotových reťazcov, t. j. každú fyzickú 
alebo právnickú osobu (s výnimkou 
nekomerčných spotrebiteľov), ktorá po 
prvýkrát uvádza komodity, na ktoré sa 
vzťahuje návrh, a ich odvodené produkty 
na vnútorný trh Únie. Malo by sa to 
vzťahovať na prevádzkovateľov so sídlom 
v Únii i mimo nej. Prevádzkovatelia, ktorí 
nemajú sídlo v Únii, by mali poveriť 
splnomocneného zástupcu vykonávaním 
úloh (v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/10201).

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
subjekty, ktoré po prvýkrát uvádzajú 
komodity, na ktoré sa vzťahuje návrh, a ich 
odvodené produkty na vnútorný trh Únie 
Malo by sa to vzťahovať na 
prevádzkovateľov so sídlom v Únii i mimo 
nej. Prevádzkovatelia, ktorí nemajú sídlo v 
Únii, by mali poveriť splnomocneného 
zástupcu vykonávaním úloh (v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 2019/10201).
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_________________ _________________
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o 
dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o 
zmene smernice 2004/42/ES a nariadení 
(ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. 
EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o 
dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o 
zmene smernice 2004/42/ES a nariadení 
(ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. 
EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
hospodárske subjekty bez ohľadu na ich 
právnu formu, veľkosť alebo zložitosť ich 
hodnotových reťazcov, t. j. každú fyzickú 
alebo právnickú osobu (s výnimkou 
nekomerčných spotrebiteľov), ktorá po 
prvýkrát uvádza komodity, na ktoré sa 
vzťahuje návrh, a ich odvodené produkty 
na vnútorný trh Únie. Malo by sa to 
vzťahovať na prevádzkovateľov so sídlom 
v Únii i mimo nej. Prevádzkovatelia, ktorí 
nemajú sídlo v Únii, by mali poveriť 
splnomocneného zástupcu vykonávaním 
úloh (v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/10201).

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
hospodárske subjekty bez ohľadu na ich 
právnu formu, veľkosť alebo zložitosť ich 
hodnotových reťazcov, t. j. každú fyzickú 
alebo právnickú osobu (s výnimkou 
nekomerčných spotrebiteľov), ktorá po 
prvýkrát uvádza komodity, na ktoré sa 
vzťahuje návrh, a ich odvodené produkty 
na vnútorný trh Únie, vrátane prepravných 
spoločností a hospodárskych subjektov, 
ktorí poskytujú financovanie subjektom 
vykonávajúcim tieto činnosti. Malo by sa 
to vzťahovať na prevádzkovateľov so 
sídlom v Únii i mimo nej. 
Prevádzkovatelia, ktorí nemajú sídlo v 
Únii, by mali poveriť splnomocneného 
zástupcu vykonávaním úloh (v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 2019/10201).

_________________ _________________
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o 
dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o 
zmene smernice 2004/42/ES a nariadení 
(ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. 
EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o 
dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o 
zmene smernice 2004/42/ES a nariadení 
(ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. 
EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Nicolae Ştefănuță, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
hospodárske subjekty bez ohľadu na ich 
právnu formu, veľkosť alebo zložitosť ich 
hodnotových reťazcov, t. j. každú fyzickú 
alebo právnickú osobu (s výnimkou 
nekomerčných spotrebiteľov), ktorá po 
prvýkrát uvádza komodity, na ktoré sa 
vzťahuje návrh, a ich odvodené produkty 
na vnútorný trh Únie. Malo by sa to 
vzťahovať na prevádzkovateľov so sídlom 
v Únii i mimo nej. Prevádzkovatelia, ktorí 
nemajú sídlo v Únii, by mali poveriť 
splnomocneného zástupcu vykonávaním 
úloh (v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/10201).

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
hospodárske subjekty bez ohľadu na ich 
právnu formu, veľkosť alebo zložitosť ich 
hodnotových reťazcov, t. j. každú fyzickú 
alebo právnickú osobu (s výnimkou 
nekomerčných spotrebiteľov), ktorá po 
prvýkrát uvádza komodity, na ktoré sa 
vzťahuje návrh, a ich odvodené produkty 
na vnútorný trh Únie, alebo ktorá 
poskytuje financovanie subjektom 
vykonávajúcim tieto činnosti. Malo by sa 
to vzťahovať na prevádzkovateľov so 
sídlom v Únii i mimo nej. 
Prevádzkovatelia, ktorí nemajú sídlo v 
Únii, by mali poveriť splnomocneného 
zástupcu vykonávaním úloh (v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 2019/10201).

_________________ _________________
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o 
dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o 
zmene smernice 2004/42/ES a nariadení 
(ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. 
EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o 
dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o 
zmene smernice 2004/42/ES a nariadení 
(ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. 
EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia SPUREK, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena, Demetris 
Papadakis

Návrh uznesenia
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Príloha I – bod 2 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
hospodárske subjekty bez ohľadu na ich 
právnu formu, veľkosť alebo zložitosť ich 
hodnotových reťazcov, t. j. každú fyzickú 
alebo právnickú osobu (s výnimkou 
nekomerčných spotrebiteľov), ktorá po 
prvýkrát uvádza komodity, na ktoré sa 
vzťahuje návrh, a ich odvodené produkty 
na vnútorný trh Únie. Malo by sa to 
vzťahovať na prevádzkovateľov so sídlom 
v Únii i mimo nej. Prevádzkovatelia, ktorí 
nemajú sídlo v Únii, by mali poveriť 
splnomocneného zástupcu vykonávaním 
úloh (v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/10201).

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
hospodárske subjekty bez ohľadu na ich 
právnu formu, veľkosť alebo zložitosť ich 
hodnotových reťazcov, t. j. každú fyzickú 
alebo právnickú osobu (s výnimkou 
nekomerčných spotrebiteľov), ktorá po 
prvýkrát uvádza komodity, na ktoré sa 
vzťahuje návrh, a ich odvodené produkty 
na vnútorný trh Únie, alebo ktorá 
poskytuje financovanie subjektom 
vykonávajúcim tieto činnosti. Malo by sa 
to vzťahovať na prevádzkovateľov so 
sídlom v Únii i mimo nej. 
Prevádzkovatelia, ktorí nemajú sídlo v 
Únii, by mali poveriť splnomocneného 
zástupcu vykonávaním úloh (v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 2019/10201).

_________________ _________________
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o 
dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o 
zmene smernice 2004/42/ES a nariadení 
(ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. 
EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o 
dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o 
zmene smernice 2004/42/ES a nariadení 
(ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. 
EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
hospodárske subjekty bez ohľadu na ich 
právnu formu, veľkosť alebo zložitosť ich 
hodnotových reťazcov, t. j. každú fyzickú 
alebo právnickú osobu (s výnimkou 
nekomerčných spotrebiteľov), ktorá po 

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
hospodárske subjekty bez ohľadu na ich 
právnu formu, veľkosť alebo zložitosť ich 
hodnotových reťazcov, t. j. každú fyzickú 
alebo právnickú osobu (s výnimkou 
nekomerčných spotrebiteľov), ktorá po 
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prvýkrát uvádza komodity, na ktoré sa 
vzťahuje návrh, a ich odvodené produkty 
na vnútorný trh Únie. Malo by sa to 
vzťahovať na prevádzkovateľov so sídlom 
v Únii i mimo nej. Prevádzkovatelia, ktorí 
nemajú sídlo v Únii, by mali poveriť 
splnomocneného zástupcu vykonávaním 
úloh (v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/10201).

prvýkrát uvádza komodity, na ktoré sa 
vzťahuje návrh, a ich odvodené produkty 
na vnútorný trh Únie, alebo ktorá 
poskytuje financovanie prevádzkovateľom 
vykonávajúcim tieto činnosti. Malo by sa 
to vzťahovať na prevádzkovateľov so 
sídlom v Únii i mimo nej. 
Prevádzkovatelia, ktorí nemajú sídlo v 
Únii, by mali poveriť splnomocneného 
zástupcu vykonávaním úloh (v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 2019/10201).

_________________ _________________
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o 
dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o 
zmene smernice 2004/42/ES a nariadení 
(ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. 
EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o 
dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o 
zmene smernice 2004/42/ES a nariadení 
(ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. 
EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Alexander Bernhuber

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
hospodárske subjekty bez ohľadu na ich 
právnu formu, veľkosť alebo zložitosť ich 
hodnotových reťazcov, t. j. každú fyzickú 
alebo právnickú osobu (s výnimkou 
nekomerčných spotrebiteľov), ktorá po 
prvýkrát uvádza komodity, na ktoré sa 
vzťahuje návrh, a ich odvodené produkty 
na vnútorný trh Únie. Malo by sa to 
vzťahovať na prevádzkovateľov so sídlom 
v Únii i mimo nej. Prevádzkovatelia, ktorí 
nemajú sídlo v Únii, by mali poveriť 
splnomocneného zástupcu vykonávaním 
úloh (v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/10201).

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
hospodárske subjekty počnúc úrovňou 
prvého spracovania, a to bez ohľadu na 
ich právnu formu, veľkosť alebo zložitosť 
ich hodnotových reťazcov, t. j. každú 
fyzickú alebo právnickú osobu (s 
výnimkou nekomerčných spotrebiteľov), 
ktorá po prvýkrát uvádza komodity, na 
ktoré sa vzťahuje návrh, a ich odvodené 
produkty na vnútorný trh Únie. Malo by sa 
to vzťahovať na prevádzkovateľov so 
sídlom v Únii i mimo nej. 
Prevádzkovatelia, ktorí nemajú sídlo v 
Únii, by mali poveriť splnomocneného 
zástupcu vykonávaním úloh (v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 



PE655.680v01-00 166/319 AM\1210205SK.docx

SK

(EÚ) č. 2019/10201).

_________________ _________________
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o 
dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o 
zmene smernice 2004/42/ES a nariadení 
(ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. 
EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o 
dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o 
zmene smernice 2004/42/ES a nariadení 
(ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. 
EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
hospodárske subjekty bez ohľadu na ich 
právnu formu, veľkosť alebo zložitosť ich 
hodnotových reťazcov, t. j. každú fyzickú 
alebo právnickú osobu (s výnimkou 
nekomerčných spotrebiteľov), ktorá po 
prvýkrát uvádza komodity, na ktoré sa 
vzťahuje návrh, a ich odvodené produkty 
na vnútorný trh Únie. Malo by sa to 
vzťahovať na prevádzkovateľov so sídlom 
v Únii i mimo nej. Prevádzkovatelia, ktorí 
nemajú sídlo v Únii, by mali poveriť 
splnomocneného zástupcu vykonávaním 
úloh (v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/10201).

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
hospodárske subjekty bez ohľadu na ich 
právnu formu, veľkosť alebo zložitosť ich 
hodnotových reťazcov, t. j. každú fyzickú 
alebo právnickú osobu (s výnimkou 
nekomerčných spotrebiteľov), ktorá uvádza 
komodity, na ktoré sa vzťahuje návrh, a ich 
odvodené produkty na vnútorný trh Únie. 
Malo by sa to vzťahovať na 
prevádzkovateľov so sídlom v Únii i mimo 
nej. Prevádzkovatelia, ktorí nemajú sídlo v 
Únii, by mali poveriť splnomocneného 
zástupcu vykonávaním úloh (v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 2019/10201).

_________________ _________________
1Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o 
dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o 
zmene smernice 2004/42/ES a nariadení 
(ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. 
EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).

1Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o 
dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o 
zmene smernice 2004/42/ES a nariadení 
(ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. 
EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).

Or. cs
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Pozmeňujúci návrh 317
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
hospodárske subjekty bez ohľadu na ich 
právnu formu, veľkosť alebo zložitosť ich 
hodnotových reťazcov, t. j. každú fyzickú 
alebo právnickú osobu (s výnimkou 
nekomerčných spotrebiteľov), ktorá po 
prvýkrát uvádza komodity, na ktoré sa 
vzťahuje návrh, a ich odvodené produkty 
na vnútorný trh Únie. Malo by sa to 
vzťahovať na prevádzkovateľov so sídlom 
v Únii i mimo nej. Prevádzkovatelia, ktorí 
nemajú sídlo v Únii, by mali poveriť 
splnomocneného zástupcu vykonávaním 
úloh (v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/10201).

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
hospodárske subjekty bez ohľadu na ich 
právnu formu, veľkosť alebo zložitosť ich 
hodnotových reťazcov, t. j. každú fyzickú 
alebo právnickú osobu (s výnimkou 
nekomerčných spotrebiteľov), ktorá uvádza 
komodity, na ktoré sa vzťahuje návrh, a ich 
odvodené produkty na vnútorný trh Únie. 
Malo by sa to vzťahovať na 
prevádzkovateľov so sídlom v Únii i mimo 
nej. Prevádzkovatelia, ktorí nemajú sídlo v 
Únii, by mali poveriť splnomocneného 
zástupcu vykonávaním úloh (v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 2019/10201).

_________________ _________________
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o 
dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o 
zmene smernice 2004/42/ES a nariadení 
(ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. 
EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o 
dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o 
zmene smernice 2004/42/ES a nariadení 
(ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. 
EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).

Or. it

Pozmeňujúci návrh 318
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 2 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Všetky hospodárske subjekty by mali mať 
právo na zákonné uvádzanie FERC a z 
nich odvodených produktov na trh Únie len 
vtedy, ak sú schopné preukázať, že v 
rámci svojich vlastných činností a 

Všetky subjekty by mali mať právo na 
zákonné uvádzanie komodít v rámci 
rozsahu pôsobnosti a z nich odvodených 
produktov na trh Únie len vtedy, ak 
vykonávajú „náležitú starostlivosť“ s 
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všetkých druhov obchodných vzťahov, 
ktoré majú s obchodnými partnermi a 
subjektmi v celom svojom hodnotovom 
reťazci (t. j.dodávatelia, nadobúdatelia 
franchisingu, nadobúdatelia licencie, 
spoločné podniky, investori, klienti, 
dodávatelia, zákazníci, konzultanti, 
finanční, právni a iní poradcovia) je 
nanajvýš len zanedbateľné riziko, že tovar 
uvádzaný na trh Únie:

cieľom zabezpečiť udržateľné 
dodávateľské reťazce, ktoré neprispievajú 
k odlesňovaniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 2 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Všetky hospodárske subjekty by mali mať 
právo na zákonné uvádzanie FERC a z nich 
odvodených produktov na trh Únie len 
vtedy, ak sú schopné preukázať, že v rámci 
svojich vlastných činností a všetkých 
druhov obchodných vzťahov, ktoré majú s 
obchodnými partnermi a subjektmi v celom 
svojom hodnotovom reťazci (t. j. 
dodávatelia, nadobúdatelia franchisingu, 
nadobúdatelia licencie, spoločné podniky, 
investori, klienti, dodávatelia, zákazníci, 
konzultanti, finanční, právni a iní 
poradcovia) je nanajvýš len zanedbateľné 
riziko, že tovar uvádzaný na trh Únie:

Všetky hospodárske subjekty by mali mať 
právo na zákonné uvádzanie FERC a z nich 
odvodených produktov na trh Únie len 
vtedy, ak sú podľa ustanovení 
stanovených v článku 5 písm. a) schopné 
preukázať, že v rámci svojich vlastných 
činností a všetkých druhov obchodných 
vzťahov, ktoré majú s obchodnými 
partnermi a subjektmi v celom svojom 
hodnotovom reťazci (t. j. dodávatelia, 
obchodníci, nadobúdatelia franchisingu, 
nadobúdatelia licencie, spoločné podniky, 
investori, klienti, dodávatelia, zákazníci, 
konzultanti, finanční, právni a iní 
poradcovia) je nanajvýš len zanedbateľné 
riziko, že tovar uvádzaný na trh Únie:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Príloha 2 – časť 2 – odsek 2 – úvodná časť
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Všetky hospodárske subjekty by mali mať 
právo na zákonné uvádzanie FERC a z nich 
odvodených produktov na trh Únie len 
vtedy, ak sú schopné preukázať, že v rámci 
svojich vlastných činností a všetkých 
druhov obchodných vzťahov, ktoré majú s 
obchodnými partnermi a subjektmi v celom 
svojom hodnotovom reťazci (t. j. 
dodávatelia, nadobúdatelia franchisingu, 
nadobúdatelia licencie, spoločné podniky, 
investori, klienti, dodávatelia, zákazníci, 
konzultanti, finanční, právni a iní 
poradcovia) je nanajvýš len zanedbateľné 
riziko, že tovar uvádzaný na trh Únie:

Všetky hospodárske subjekty by mali mať 
právo na zákonné uvádzanie FERC a z nich 
odvodených produktov na trh Únie len 
vtedy, ak sú schopné preukázať, že v rámci 
svojich vlastných činností a všetkých 
druhov obchodných vzťahov, ktoré majú s 
obchodnými partnermi a subjektmi v celom 
svojom hodnotovom reťazci (t. j. 
dodávatelia, nadobúdatelia franchisingu, 
nadobúdatelia licencie, spoločné podniky, 
investori, klienti, dodávatelia, zákazníci, 
konzultanti, finanční, právni a iní 
poradcovia) neexistuje žiadne riziko, že 
tovar uvádzaný na trh Únie:

Or. it

Pozmeňujúci návrh 321
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Príloha 2 – bod 1 – odsek 2 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Všetky hospodárske subjekty by mali mať 
právo na zákonné uvádzanie FERC a z nich 
odvodených produktov na trh Únie len 
vtedy, ak sú schopné preukázať, že v rámci 
svojich vlastných činností a všetkých 
druhov obchodných vzťahov, ktoré majú s 
obchodnými partnermi a subjektmi v celom 
svojom hodnotovom reťazci (t. j. 
dodávatelia, nadobúdatelia franchisingu, 
nadobúdatelia licencie, spoločné podniky, 
investori, klienti, dodávatelia, zákazníci, 
konzultanti, finanční, právni a iní 
poradcovia) je nanajvýš len zanedbateľné 
riziko, že tovar uvádzaný na trh Únie:

Všetky hospodárske subjekty by mali mať 
právo na zákonné uvádzanie FERC a z nich 
odvodených produktov na trh Únie len 
vtedy, ak sú schopné verejne a počas 
kontrol preukázať, že v rámci svojich 
vlastných činností a všetkých druhov 
obchodných vzťahov, ktoré majú s 
obchodnými partnermi a subjektmi v celom 
svojom hodnotovom reťazci (t. j. 
dodávatelia, nadobúdatelia franchisingu, 
nadobúdatelia licencie, spoločné podniky, 
investori, klienti, dodávatelia, zákazníci, 
konzultanti, finanční, právni a iní 
poradcovia) je nanajvýš len zanedbateľné 
riziko, že tovar uvádzaný na trh Únie:

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 322
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 2 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Všetky hospodárske subjekty by mali mať 
právo na zákonné uvádzanie FERC a z nich 
odvodených produktov na trh Únie len 
vtedy, ak sú schopné preukázať, že v rámci 
svojich vlastných činností a všetkých 
druhov obchodných vzťahov, ktoré majú s 
obchodnými partnermi a subjektmi v celom 
svojom hodnotovom reťazci (t. j. 
dodávatelia, nadobúdatelia franchisingu, 
nadobúdatelia licencie, spoločné podniky, 
investori, klienti, dodávatelia, zákazníci, 
konzultanti, finanční, právni a iní 
poradcovia) je nanajvýš len zanedbateľné 
riziko, že tovar uvádzaný na trh Únie:

Všetky hospodárske subjekty by mali mať 
právo na zákonné uvádzanie FERC a z nich 
odvodených produktov na trh Únie len 
vtedy, ak sú schopné preukázať, že v rámci 
svojich vlastných činností a všetkých 
druhov obchodných vzťahov, ktoré majú s 
obchodnými partnermi a subjektmi v celom 
svojom hodnotovom reťazci (t. j. 
dodávatelia, nadobúdatelia franchisingu, 
nadobúdatelia licencie, spoločné podniky, 
investori, klienti, dodávatelia, konzultanti, 
finanční, právni a iní poradcovia) je 
nanajvýš len zanedbateľné riziko, že tovar 
uvádzaný na trh Únie:

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 323
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 2 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Všetky hospodárske subjekty by mali mať 
právo na zákonné uvádzanie FERC a z 
nich odvodených produktov na trh Únie 
len vtedy, ak sú schopné preukázať, že v 
rámci svojich vlastných činností a všetkých 
druhov obchodných vzťahov, ktoré majú s 
obchodnými partnermi a subjektmi v celom 
svojom hodnotovom reťazci (t. j. 
dodávatelia, nadobúdatelia franchisingu, 
nadobúdatelia licencie, spoločné podniky, 
investori, klienti, dodávatelia, zákazníci, 
konzultanti, finanční, právni a iní 
poradcovia) je nanajvýš len zanedbateľné 
riziko, že tovar uvádzaný na trh Únie:

Všetky hospodárske subjekty by mali mať 
právo na zákonné uvádzanie produktov na 
trh Únie len vtedy, ak sú schopné 
preukázať, že v rámci svojich vlastných 
činností a všetkých druhov obchodných 
vzťahov, ktoré majú s obchodnými 
partnermi a subjektmi v celom svojom 
hodnotovom reťazci (t. j. dodávatelia, 
nadobúdatelia franchisingu, nadobúdatelia 
licencie, spoločné podniky, investori, 
klienti, dodávatelia, zákazníci, konzultanti, 
finanční, právni a iní poradcovia) je 
nanajvýš len zanedbateľné riziko, že tovar 
uvádzaný na trh Únie:
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 2 – zarážka 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– nepochádza z pôdy získanej 
konverziou prírodných lesov alebo iných 
prírodných ekosystémov,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 2 – zarážka 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– nepochádza z pôdy získanej 
konverziou prírodných lesov alebo iných 
prírodných ekosystémov,

– nepochádza z pôdy získanej 
konverziou prírodných lesov, pokiaľ je to 
možné určiť,

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 326
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 2 – zarážka 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– nepochádza z pôdy získanej 
konverziou prírodných lesov alebo iných 
prírodných ekosystémov,

– pochádza z pôdy získanej 
konverziou prírodných lesov alebo iných 
prírodných ekosystémov,

Or. cs
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Pozmeňujúci návrh 327
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 2 – zarážka 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– nepochádza z pôdy získanej 
konverziou prírodných lesov alebo iných 
prírodných ekosystémov,

– nepochádza z pôdy získanej 
odlesňovaním alebo konverziou iných 
prírodných ekosystémov,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 2 – zarážka 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– nepochádza z pôdy získanej 
konverziou prírodných lesov alebo iných 
prírodných ekosystémov,

– nepochádza z pôdy získanej 
konverziou lesov alebo iných prírodných 
ekosystémov,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 2 – zarážka 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– nepochádza z prírodných lesov a 
prírodných ekosystémov, ktoré 
prechádzajú degradáciou, a

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 330
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 2 – zarážka 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– nepochádza z prírodných lesov a 
prírodných ekosystémov, ktoré 
prechádzajú degradáciou, a

– nepochádza z lesov a prírodných 
ekosystémov, ktoré sú degradované z 
dôvodu ich neudržateľného 
obhospodarovania alebo na ktoré sa 
vzťahuje ochrana životného prostredia, a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 2 – zarážka 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– nepochádza z prírodných lesov a 
prírodných ekosystémov, ktoré 
prechádzajú degradáciou, a

– nepochádza z prírodných lesov a 
prírodných ekosystémov, ktoré 
prechádzajú degradáciou vrátane 
nepriamo nadmerným čerpaním vody,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 2 – zarážka 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– nepochádza z prírodných lesov a 
prírodných ekosystémov, ktoré 
prechádzajú degradáciou, a

– nepochádza z lesov a prírodných 
ekosystémov, ktoré prechádzajú 
degradáciou v dôsledku neudržateľného 
obhospodarovania, a

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 333
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 2 – zarážka 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– nepochádza z prírodných lesov a 
prírodných ekosystémov, ktoré 
prechádzajú degradáciou, a

– nepochádza z prírodných lesov, 
ktoré prechádzajú degradáciou, pokiaľ je 
to možné určiť, a

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 334
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 2 – zarážka 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– nepochádza z prírodných lesov a 
prírodných ekosystémov, ktoré 
prechádzajú degradáciou, a

– pochádza z prírodných lesov a 
prírodných ekosystémov, ktoré 
prechádzajú degradáciou, a

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 335
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 2 – zarážka 2 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– nepochádza z nezákonného 
čerpania vody; neexistencia právneho 
rámca na ochranu a kontrolu využívania 
vodných zdrojov v krajine pôvodu výrobku 
alebo komodity sa na účely navrhovaného 
právneho predpisu považuje za nezákonné 
čerpanie vody, a



AM\1210205SK.docx 175/319 PE655.680v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 2 – zarážka 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– nebol vyrobený v rozpore s 
ľudskými právami alebo s ním nie je 
spájaný.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 2 – zarážka 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– nebol vyrobený v rozpore s 
ľudskými právami alebo s ním nie je 
spájaný.

– bol vyrobený v rozpore s ľudskými 
právami alebo s ním je spájaný spolu s 
lesmi prírodných ekosystémov.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 338
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali prijať 
vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby 
sa tieto normy dodržiavali v rámci celého 
ich hodnotového reťazca.

Subjekty by mali v súlade so svojou 
funkciou na trhu prijať vhodné opatrenia s 
cieľom zabezpečiť, aby sa normy 
udržateľnosti, ktoré neprispievajú k 
odlesňovaniu, dodržiavali v rámci celého 
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ich hodnotového reťazca.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali prijať 
vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby 
sa tieto normy dodržiavali v rámci celého 
ich hodnotového reťazca.

Hospodárske subjekty by mali prijať 
vhodné opatrenia v rámci svojich 
právnych, organizačných a finančných 
možností s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto 
normy dodržiavali v rámci celého ich 
hodnotového reťazca.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 340
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali prijať 
vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby 
sa tieto normy dodržiavali v rámci celého 
ich hodnotového reťazca.

Hospodárske subjekty by mali prijať 
vhodné opatrenia a prispievať k 
financovaniu kontrol s cieľom zabezpečiť, 
aby sa tieto normy dodržiavali v rámci 
celého ich hodnotového reťazca.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 341
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali prijať 
vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby 
sa tieto normy dodržiavali v rámci celého 
ich hodnotového reťazca.

Hospodárske subjekty by mali byť povinné 
prijať vhodné opatrenia s cieľom 
zabezpečiť, aby sa tieto normy dodržiavali 
v rámci celého ich hodnotového reťazca.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Kateřina Konečná, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali prijať 
vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby 
sa tieto normy dodržiavali v rámci celého 
ich hodnotového reťazca.

Hospodárske subjekty by mali prijať 
vhodné a transparentné opatrenia s cieľom 
zabezpečiť, aby sa tieto normy dodržiavali 
v rámci celého ich hodnotového reťazca.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Finančné inštitúcie poskytujúce finančné, 
investičné, poisťovacie alebo iné služby 
subjektom zapojeným do dodávateľského 
reťazca komodít sú tiež zodpovedné za 
vykonávanie náležitej starostlivosti s 
cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti 
dodávateľského reťazca dodržiavali 
povinnosti stanovené v tomto návrhu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 344
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú najčastejšie spojené s 
odlesňovaním, degradáciou lesov a 
prirodzenou konverziou a degradáciou 
ekosystémov. Tieto komodity by mali byť 
uvedené v prílohe k návrhu a mali by 
zahŕňať aspoň palmový olej, sóju, mäso, 
kožu, kakao, kávu, kaučuk a kukuricu a 
všetky medziprodukty alebo konečné 
produkty, ktoré sú odvodené z týchto 
komodít, a produkty, ktoré obsahujú tieto 
komodity. V prípade, že odvodené 
produkty obsahujú vstupy z viacerých 
komodít, na ktoré sa vzťahuje návrh, mala 
by sa náležitá starostlivosť vykonať v 
súvislosti s každou z týchto komodít. 
Komodity, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
995/20102 (ďalej len „nariadenie EÚ o 
dreve“), by sa mali začleniť do rozsahu 
pôsobnosti návrhu do troch rokov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti návrhu.

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú najčastejšie spojené s 
odlesňovaním, degradáciou lesov a 
prirodzenou konverziou a degradáciou 
ekosystémov. Tieto komodity by mali byť 
uvedené v prílohe k návrhu a mali by 
zahŕňať aspoň palmový olej, sóju, mäso, 
kožu, kakao, kávu, kaučuk a kukuricu a 
všetky medziprodukty alebo konečné 
produkty, ktoré sú odvodené z týchto 
komodít, a produkty, ktoré obsahujú tieto 
komodity. V prípade, že odvodené 
produkty obsahujú vstupy z viacerých 
komodít, na ktoré sa vzťahuje návrh, mala 
by sa náležitá starostlivosť vykonať v 
súvislosti s každou z týchto komodít. 
Komodity, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
995/20102 (ďalej len „nariadenie EÚ o 
dreve“), by sa mali začleniť do rozsahu 
pôsobnosti návrhu do troch rokov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti návrhu. Na 
tento účel by Komisia mala najskôr 
vykonať posúdenie uskutočniteľnosti 
a spôsobov integrácie týchto komodít, 
pričom by mala zohľadniť 
nadchádzajúcu kontrolu vhodnosti 
nariadenia EÚ o dreve a zabezpečiť, aby 
ciele akčného plánu FLEGT neboli 
ohrozené, a zvážiť právne a politické 
dôsledky súčasných dobrovoľných dohôd 
o partnerstve a právne záväzných 
obchodných dohôd medzi Európskou 
úniou a krajinou produkujúcou drevo 
mimo EÚ. Partnerské krajiny EÚ 
produkujúce drevo by mali byť úzko 
zapojené do začlenenia komodít z dreva, 
na ktoré sa vzťahuje nariadenie o dreve, 
do nového návrhu.
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_________________ _________________
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, 
ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na 
trh drevo a výrobky z dreva (Text s 
významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 295, 
12.11.2010, s. 23).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, 
ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na 
trh drevo a výrobky z dreva (Text s 
významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 295, 
12.11.2010, s. 23).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú najčastejšie spojené s 
odlesňovaním, degradáciou lesov a 
prirodzenou konverziou a degradáciou 
ekosystémov. Tieto komodity by mali byť 
uvedené v prílohe k návrhu a mali by 
zahŕňať aspoň palmový olej, sóju, mäso, 
kožu, kakao, kávu, kaučuk a kukuricu a 
všetky medziprodukty alebo konečné 
produkty, ktoré sú odvodené z týchto 
komodít, a produkty, ktoré obsahujú tieto 
komodity. V prípade, že odvodené 
produkty obsahujú vstupy z viacerých 
komodít, na ktoré sa vzťahuje návrh, mala 
by sa náležitá starostlivosť vykonať v 
súvislosti s každou z týchto komodít. 
Komodity, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/20102 (ďalej len 
„nariadenie EÚ o dreve“), by sa mali 
začleniť do rozsahu pôsobnosti návrhu do 
troch rokov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti návrhu.

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú najčastejšie spojené s 
odlesňovaním, degradáciou lesov a 
prirodzenou konverziou a degradáciou 
ekosystémov. Tieto komodity by mali byť 
uvedené v prílohe k návrhu a mali by 
zahŕňať aspoň palmový olej, sóju, mäso, 
kožu, kakao, kávu, kaučuk a kukuricu a 
všetky medziprodukty alebo konečné 
produkty, ktoré sú odvodené z týchto 
komodít, a produkty, ktoré obsahujú tieto 
komodity. V prípade, že odvodené 
produkty obsahujú vstupy z viacerých 
komodít, na ktoré sa vzťahuje návrh, mala 
by sa náležitá starostlivosť vykonať v 
súvislosti s každou z týchto komodít.

_________________
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, 
ktorým sa ustanovujú povinnosti 
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hospodárskych subjektov uvádzajúcich na 
trh drevo a výrobky z dreva (Text s 
významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 295, 
12.11.2010, s. 23).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú najčastejšie spojené s 
odlesňovaním, degradáciou lesov a 
prirodzenou konverziou a degradáciou 
ekosystémov. Tieto komodity by mali byť 
uvedené v prílohe k návrhu a mali by 
zahŕňať aspoň palmový olej, sóju, mäso, 
kožu, kakao, kávu, kaučuk a kukuricu a 
všetky medziprodukty alebo konečné 
produkty, ktoré sú odvodené z týchto 
komodít, a produkty, ktoré obsahujú tieto 
komodity. V prípade, že odvodené 
produkty obsahujú vstupy z viacerých 
komodít, na ktoré sa vzťahuje návrh, mala 
by sa náležitá starostlivosť vykonať v 
súvislosti s každou z týchto komodít. 
Komodity, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/20102 (ďalej len 
„nariadenie EÚ o dreve“), by sa mali 
začleniť do rozsahu pôsobnosti návrhu do 
troch rokov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti návrhu.

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú najčastejšie spojené s 
odlesňovaním, degradáciou lesov a 
prirodzenou konverziou a degradáciou 
ekosystémov. Tieto komodity by mali byť 
uvedené v prílohe k návrhu a mali by 
zahŕňať aspoň palmový olej, sóju, mäso, 
kožu, kakao, kávu, kaučuk a kukuricu a 
všetky medziprodukty alebo konečné 
produkty, ktoré sú odvodené z týchto 
komodít, a produkty, ktoré obsahujú tieto 
komodity. V prípade, že odvodené 
produkty obsahujú vstupy z viacerých 
komodít, na ktoré sa vzťahuje návrh, mala 
by sa náležitá starostlivosť vykonať v 
súvislosti s každou z týchto komodít.

_________________
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, 
ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na 
trh drevo a výrobky z dreva (Text s 
významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 295, 
12.11.2010, s. 23).
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Pozmeňujúci návrh 347
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú najčastejšie spojené s 
odlesňovaním, degradáciou lesov a 
prirodzenou konverziou a degradáciou 
ekosystémov. Tieto komodity by mali byť 
uvedené v prílohe k návrhu a mali by 
zahŕňať aspoň palmový olej, sóju, mäso, 
kožu, kakao, kávu, kaučuk a kukuricu a 
všetky medziprodukty alebo konečné 
produkty, ktoré sú odvodené z týchto 
komodít, a produkty, ktoré obsahujú tieto 
komodity. V prípade, že odvodené 
produkty obsahujú vstupy z viacerých 
komodít, na ktoré sa vzťahuje návrh, mala 
by sa náležitá starostlivosť vykonať v 
súvislosti s každou z týchto komodít. 
Komodity, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/20102 (ďalej len 
„nariadenie EÚ o dreve“), by sa mali 
začleniť do rozsahu pôsobnosti návrhu do 
troch rokov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti návrhu.

Návrh by sa mal vzťahovať na komodity , 
ktoré majú najväčší vplyv na odlesňovanie 
a degradáciu lesov. Tieto komodity 
opísané v posúdení vplyvu by mali byť 
uvedené v prílohe k návrhu. Komisia by 
mala zohľadniť také komodity, ako sú 
palmový olej, sója, mäso, koža, kakao, 
káva, kaučuk a kukurica a všetky 
medziprodukty alebo konečné produkty, 
ktoré sú odvodené z týchto komodít, a 
produkty, ktoré obsahujú tieto komodity. V 
prípade, že odvodené produkty obsahujú 
vstupy z viacerých komodít, na ktoré sa 
vzťahuje návrh, mala by sa náležitá 
starostlivosť vykonať v súvislosti s každou 
z týchto komodít.

_________________
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, 
ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na 
trh drevo a výrobky z dreva (Text s 
významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 295, 
12.11.2010, s. 23).
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Pozmeňujúci návrh 348
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú najčastejšie spojené s 
odlesňovaním, degradáciou lesov a 
prirodzenou konverziou a degradáciou 
ekosystémov. Tieto komodity by mali byť 
uvedené v prílohe k návrhu a mali by 
zahŕňať aspoň palmový olej, sóju, mäso, 
kožu, kakao, kávu, kaučuk a kukuricu a 
všetky medziprodukty alebo konečné 
produkty, ktoré sú odvodené z týchto 
komodít, a produkty, ktoré obsahujú tieto 
komodity. V prípade, že odvodené 
produkty obsahujú vstupy z viacerých 
komodít, na ktoré sa vzťahuje návrh, mala 
by sa náležitá starostlivosť vykonať v 
súvislosti s každou z týchto komodít. 
Komodity, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
995/20102 (ďalej len „nariadenie EÚ o 
dreve“), by sa mali začleniť do rozsahu 
pôsobnosti návrhu do troch rokov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti návrhu.

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú najčastejšie spojené s 
odlesňovaním, degradáciou lesov a 
prirodzenou konverziou a degradáciou 
ekosystémov. Zoznam týchto komodít by 
sa mal pripraviť na základe nezávislého 
odborného posúdenia, ktoré by 
zohľadňovalo zásadu predbežnej 
opatrnosti, a mal by sa poskytnúť v 
prílohe k návrhu a mali by zahŕňať aspoň 
palmový olej, sóju, mäso, kožu, kakao, 
kávu, kaučuk a kukuricu a všetky 
medziprodukty alebo konečné produkty, 
ktoré sú odvodené z týchto komodít, a 
produkty, ktoré obsahujú tieto komodity. V 
prípade, že odvodené produkty obsahujú 
vstupy z viacerých komodít, na ktoré sa 
vzťahuje návrh, mala by sa náležitá 
starostlivosť vykonať v súvislosti s každou 
z týchto komodít. Komodity, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/20102 
(ďalej len „nariadenie EÚ o dreve“), by sa 
mali začleniť do rozsahu pôsobnosti 
návrhu do troch rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti návrhu.

_________________ _________________
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, 
ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na 
trh drevo a výrobky z dreva (Text s 
významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 295, 
12.11.2010, s. 23).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, 
ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na 
trh drevo a výrobky z dreva (Text s 
významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 295, 
12.11.2010, s. 23).
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Pozmeňujúci návrh 349
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Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú najčastejšie spojené s 
odlesňovaním, degradáciou lesov a 
prirodzenou konverziou a degradáciou 
ekosystémov. Tieto komodity by mali byť 
uvedené v prílohe k návrhu a mali by 
zahŕňať aspoň palmový olej, sóju, mäso, 
kožu, kakao, kávu, kaučuk a kukuricu a 
všetky medziprodukty alebo konečné 
produkty, ktoré sú odvodené z týchto 
komodít, a produkty, ktoré obsahujú tieto 
komodity. V prípade, že odvodené 
produkty obsahujú vstupy z viacerých 
komodít, na ktoré sa vzťahuje návrh, mala 
by sa náležitá starostlivosť vykonať v 
súvislosti s každou z týchto komodít. 
Komodity, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
995/20102 (ďalej len „nariadenie EÚ o 
dreve“), by sa mali začleniť do rozsahu 
pôsobnosti návrhu do troch rokov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti návrhu.

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú najčastejšie spojené s 
odlesňovaním. Tieto komodity by mali byť 
uvedené v prílohe k návrhu podľa rizika, 
ktoré predstavujú pre odlesňovanie, a 
preto je potrebné ich naliehavo riešiť. 
Mal by sa vypracovať plán s časovými 
cieľmi a posúdeniami vplyvu 
vypracovanými aspoň pre palmový olej, 
sóju, mäso, kožu, kakao, kávu, kaučuk a 
kukuricu a všetky medziprodukty alebo 
konečné produkty, ktoré sú odvodené z 
týchto komodít, a produkty, ktoré obsahujú 
tieto komodity ako nevyhnutná prísada 
alebo časť. V prípade, že odvodené 
produkty obsahujú vstupy z viacerých 
komodít, na ktoré sa vzťahuje návrh, mala 
by sa náležitá starostlivosť vykonať v 
súvislosti s každou z týchto komodít. 
Komodity, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
995/20102 (ďalej len „nariadenie EÚ o 
dreve“), by sa mali začleniť do rozsahu 
pôsobnosti návrhu do troch rokov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti návrhu.

_________________ _________________
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, 
ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na 
trh drevo a výrobky z dreva (Text s 
významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 295, 
12.11.2010, s. 23).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, 
ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na 
trh drevo a výrobky z dreva (Text s 
významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 295, 
12.11.2010, s. 23).
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Pozmeňujúci návrh 350
Michal Wiezik, Radan Kanev
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Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú najčastejšie spojené s 
odlesňovaním, degradáciou lesov a 
prirodzenou konverziou a degradáciou 
ekosystémov. Tieto komodity by mali byť 
uvedené v prílohe k návrhu a mali by 
zahŕňať aspoň palmový olej, sóju, mäso, 
kožu, kakao, kávu, kaučuk a kukuricu a 
všetky medziprodukty alebo konečné 
produkty, ktoré sú odvodené z týchto 
komodít, a produkty, ktoré obsahujú tieto 
komodity. V prípade, že odvodené 
produkty obsahujú vstupy z viacerých 
komodít, na ktoré sa vzťahuje návrh, mala 
by sa náležitá starostlivosť vykonať v 
súvislosti s každou z týchto komodít. 
Komodity, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/20102 (ďalej len 
„nariadenie EÚ o dreve“), by sa mali 
začleniť do rozsahu pôsobnosti návrhu do 
troch rokov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti návrhu.

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú najčastejšie spojené s 
odlesňovaním, degradáciou lesov a 
konverziou a degradáciou prírodných 
ekosystémov. Tieto komodity by mali byť 
uvedené v prílohe k návrhu a mali by 
zahŕňať aspoň palmový olej, sóju, mäso, 
cukrovú trstinu1a, kožu, kakao, kávu, 
kaučuk, komodity, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 995/20102a, a kukuricu a 
všetky medziprodukty alebo konečné 
produkty, ktoré sú odvodené z týchto 
komodít, a produkty, ktoré obsahujú tieto 
komodity. V prípade, že odvodené 
produkty obsahujú vstupy z viacerých 
komodít, na ktoré sa vzťahuje návrh, mala 
by sa náležitá starostlivosť vykonať v 
súvislosti s každou z týchto komodít.

_________________ _________________
1a EÚ bola vnímaná ako dôležitý 
perspektívny trh s cukrom pre krajiny 
Mercosuru v dohode.

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, 
ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na 
trh drevo a výrobky z dreva (Text s 
významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 295, 
12.11.2010, s. 23).

2a  Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, 
ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na 
trh drevo a výrobky z dreva (Text s 
významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 295, 
12.11.2010, s. 23).
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Pozmeňujúci návrh 351
Joëlle Mélin, Annika Bruna

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú najčastejšie spojené s 
odlesňovaním, degradáciou lesov a 
prirodzenou konverziou a degradáciou 
ekosystémov. Tieto komodity by mali byť 
uvedené v prílohe k návrhu a mali by 
zahŕňať aspoň palmový olej, sóju, mäso, 
kožu, kakao, kávu, kaučuk a kukuricu a 
všetky medziprodukty alebo konečné 
produkty, ktoré sú odvodené z týchto 
komodít, a produkty, ktoré obsahujú tieto 
komodity. V prípade, že odvodené 
produkty obsahujú vstupy z viacerých 
komodít, na ktoré sa vzťahuje návrh, mala 
by sa náležitá starostlivosť vykonať v 
súvislosti s každou z týchto komodít. 
Komodity, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
995/20102 (ďalej len „nariadenie EÚ o 
dreve“), by sa mali začleniť do rozsahu 
pôsobnosti návrhu do troch rokov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti návrhu.

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú najčastejšie spojené s 
odlesňovaním, degradáciou lesov a 
prirodzenou konverziou a degradáciou 
ekosystémov. Tieto komodity by mali byť 
uvedené v prílohe k návrhu a mali by 
zahŕňať aspoň palmový olej, sóju, mäso, 
kožu, kakao, kávu, kaučuk a kukuricu, 
kokos a jeho odvodené produkty, papier a 
buničina a biopalivá a všetky 
medziprodukty alebo konečné produkty, 
ktoré sú odvodené z týchto komodít, a 
produkty, ktoré obsahujú tieto komodity. V 
prípade, že odvodené produkty obsahujú 
vstupy z viacerých komodít, na ktoré sa 
vzťahuje návrh, mala by sa náležitá 
starostlivosť vykonať v súvislosti s každou 
z týchto komodít. Komodity, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/20102 
(ďalej len „nariadenie EÚ o dreve“), by sa 
mali začleniť do rozsahu pôsobnosti 
návrhu do troch rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti návrhu.

_________________ _________________
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, 
ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na 
trh drevo a výrobky z dreva (Text s 
významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 295, 
12.11.2010, s. 23).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, 
ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na 
trh drevo a výrobky z dreva (Text s 
významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 295, 
12.11.2010, s. 23).

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 352
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú najčastejšie spojené s 
odlesňovaním, degradáciou lesov a 
prirodzenou konverziou a degradáciou 
ekosystémov. Tieto komodity by mali byť 
uvedené v prílohe k návrhu a mali by 
zahŕňať aspoň palmový olej, sóju, mäso, 
kožu, kakao, kávu, kaučuk a kukuricu a 
všetky medziprodukty alebo konečné 
produkty, ktoré sú odvodené z týchto 
komodít, a produkty, ktoré obsahujú tieto 
komodity. V prípade, že odvodené 
produkty obsahujú vstupy z viacerých 
komodít, na ktoré sa vzťahuje návrh, mala 
by sa náležitá starostlivosť vykonať v 
súvislosti s každou z týchto komodít. 
Komodity, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
995/20102 (ďalej len „nariadenie EÚ o 
dreve“), by sa mali začleniť do rozsahu 
pôsobnosti návrhu do troch rokov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti návrhu.

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú najčastejšie spojené s 
odlesňovaním, degradáciou lesov a 
prírodných ekosystémov v dôsledku 
neudržateľného obhospodarovania a 
konverziou prírodných ekosystémov. Tieto 
komodity by mali byť uvedené v prílohe k 
návrhu a mali by zahŕňať aspoň palmový 
olej, sóju, mäso, kožu, kakao, kávu, kaučuk 
a kukuricu a všetky medziprodukty alebo 
konečné produkty, ktoré sú odvodené z 
týchto komodít, a produkty, ktoré obsahujú 
tieto komodity. V prípade, že odvodené 
produkty obsahujú vstupy z viacerých 
komodít, na ktoré sa vzťahuje návrh, mala 
by sa náležitá starostlivosť vykonať v 
súvislosti s každou z týchto komodít. 
Komodity, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
995/20102 (ďalej len „nariadenie EÚ o 
dreve“), by sa mali začleniť do rozsahu 
pôsobnosti návrhu do troch rokov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti návrhu.

_________________ _________________
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, 
ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na 
trh drevo a výrobky z dreva (Text s 
významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 295, 
12.11.2010, s. 23).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, 
ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na 
trh drevo a výrobky z dreva (Text s 
významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 295, 
12.11.2010, s. 23).
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Pozmeňujúci návrh 353
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
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Príloha I – bod 2 – odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú najčastejšie spojené s 
odlesňovaním, degradáciou lesov a 
prirodzenou konverziou a degradáciou 
ekosystémov. Tieto komodity by mali byť 
uvedené v prílohe k návrhu a mali by 
zahŕňať aspoň palmový olej, sóju, mäso, 
kožu, kakao, kávu, kaučuk a kukuricu a 
všetky medziprodukty alebo konečné 
produkty, ktoré sú odvodené z týchto 
komodít, a produkty, ktoré obsahujú tieto 
komodity. V prípade, že odvodené 
produkty obsahujú vstupy z viacerých 
komodít, na ktoré sa vzťahuje návrh, mala 
by sa náležitá starostlivosť vykonať v 
súvislosti s každou z týchto komodít. 
Komodity, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
995/20102 (ďalej len „nariadenie EÚ o 
dreve“), by sa mali začleniť do rozsahu 
pôsobnosti návrhu do troch rokov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti návrhu.

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú najčastejšie spojené s 
odlesňovaním, degradáciou lesov 
v dôsledku neudržateľného 
obhospodarovania a konverziou a 
degradáciou prírodných ekosystémov. 
Tieto komodity by mali byť uvedené v 
prílohe k návrhu a mali by zahŕňať aspoň 
palmový olej, sóju, mäso, kožu, kakao, 
kávu, kaučuk a kukuricu a všetky 
medziprodukty alebo konečné produkty, 
ktoré sú odvodené z týchto komodít, a 
produkty, ktoré obsahujú tieto komodity. V 
prípade, že odvodené produkty obsahujú 
vstupy z viacerých komodít, na ktoré sa 
vzťahuje návrh, mala by sa náležitá 
starostlivosť vykonať v súvislosti s každou 
z týchto komodít. Komodity, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/20102 
(ďalej len „nariadenie EÚ o dreve“), by sa 
mali začleniť do rozsahu pôsobnosti 
návrhu do troch rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti návrhu.

_________________ _________________
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, 
ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na 
trh drevo a výrobky z dreva (Text s 
významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 295, 
12.11.2010, s. 23).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, 
ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na 
trh drevo a výrobky z dreva (Text s 
významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 295, 
12.11.2010, s. 23).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú najčastejšie spojené s 
odlesňovaním, degradáciou lesov a 
prirodzenou konverziou a degradáciou 
ekosystémov. Tieto komodity by mali byť 
uvedené v prílohe k návrhu a mali by 
zahŕňať aspoň palmový olej, sóju, mäso, 
kožu, kakao, kávu, kaučuk a kukuricu a 
všetky medziprodukty alebo konečné 
produkty, ktoré sú odvodené z týchto 
komodít, a produkty, ktoré obsahujú tieto 
komodity. V prípade, že odvodené 
produkty obsahujú vstupy z viacerých 
komodít, na ktoré sa vzťahuje návrh, mala 
by sa náležitá starostlivosť vykonať v 
súvislosti s každou z týchto komodít. 
Komodity, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
995/20102 (ďalej len „nariadenie EÚ o 
dreve“), by sa mali začleniť do rozsahu 
pôsobnosti návrhu do troch rokov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti návrhu.

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú spojené s 
odlesňovaním, degradáciou lesov a 
prirodzenou konverziou a degradáciou 
ekosystémov. Tieto komodity by mali byť 
uvedené v prílohe k návrhu a mali by 
zahŕňať aspoň palmový olej, sóju, mäso, 
kožu, kakao, kávu, kaučuk a kukuricu a 
všetky medziprodukty alebo konečné 
produkty, ktoré sú odvodené z týchto 
komodít, a produkty, ktoré obsahujú tieto 
komodity. V prípade, že odvodené 
produkty obsahujú vstupy z viacerých 
komodít, na ktoré sa vzťahuje návrh, mala 
by sa náležitá starostlivosť vykonať v 
súvislosti s každou z týchto komodít. 
Komodity, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
995/20102 (ďalej len „nariadenie EÚ o 
dreve“), by sa mali začleniť do rozsahu 
pôsobnosti návrhu od dátumu 
nadobudnutia účinnosti návrhu.

_________________ _________________
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, 
ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na 
trh drevo a výrobky z dreva (Text s 
významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 295, 
12.11.2010, s. 23).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, 
ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na 
trh drevo a výrobky z dreva (Text s 
významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 295, 
12.11.2010, s. 23).

Or. it

Pozmeňujúci návrh 355
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú najčastejšie spojené s 
odlesňovaním, degradáciou lesov a 

Návrh by sa mal vzťahovať na všetky 
komodity, ktoré sú spojené s 
odlesňovaním, degradáciou lesov a 
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prirodzenou konverziou a degradáciou 
ekosystémov. Tieto komodity by mali byť 
uvedené v prílohe k návrhu a mali by 
zahŕňať aspoň palmový olej, sóju, mäso, 
kožu, kakao, kávu, kaučuk a kukuricu a 
všetky medziprodukty alebo konečné 
produkty, ktoré sú odvodené z týchto 
komodít, a produkty, ktoré obsahujú tieto 
komodity. V prípade, že odvodené 
produkty obsahujú vstupy z viacerých 
komodít, na ktoré sa vzťahuje návrh, mala 
by sa náležitá starostlivosť vykonať v 
súvislosti s každou z týchto komodít. 
Komodity, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
995/20102 (ďalej len „nariadenie EÚ o 
dreve“), by sa mali začleniť do rozsahu 
pôsobnosti návrhu do troch rokov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti návrhu.

prirodzenou konverziou a degradáciou 
ekosystémov. Tieto komodity by mali byť 
uvedené v prílohe k návrhu a mali by 
zahŕňať aspoň palmový olej, sóju, mäso, 
kožu, kakao, kávu, kaučuk, kukuricu 
a všetky GMO a všetky medziprodukty 
alebo konečné produkty, ktoré sú odvodené 
z týchto komodít, a produkty, ktoré 
obsahujú tieto komodity. V prípade, že 
odvodené produkty obsahujú vstupy z 
viacerých komodít, na ktoré sa vzťahuje 
návrh, mala by sa náležitá starostlivosť 
vykonať v súvislosti s každou z týchto 
komodít. Komodity, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 995/20102 (ďalej len „nariadenie 
EÚ o dreve“), by sa mali začleniť do 
rozsahu pôsobnosti návrhu do troch rokov 
od dátumu nadobudnutia účinnosti návrhu.

_________________ _________________
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, 
ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na 
trh drevo a výrobky z dreva (Text s 
významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 295, 
12.11.2010, s. 23).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, 
ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na 
trh drevo a výrobky z dreva (Text s 
významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 295, 
12.11.2010, s. 23).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia SPUREK, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena, Demetris 
Papadakis

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom zmeniť zoznam komodít a ich 
odvodených produktov, na ktoré sa návrh 
vzťahuje, ak sa objavia dôkazy o 
škodlivom vplyve ich ťažby, získavania 
alebo výroby na prírodné lesy, prírodné 

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom zmeniť zoznam komodít a ich 
odvodených produktov, na ktoré sa návrh 
vzťahuje, ak sa objavia dôkazy o 
škodlivom vplyve ich ťažby, získavania 
alebo výroby na prírodné lesy, prírodné 
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ekosystémy alebo ľudské práva. ekosystémy alebo ľudské práva. Komisia 
by mala zohrávať starostlivú a proaktívnu 
úlohu pri identifikácii vznikajúcich rizík a 
aktívne viesť konzultácie s rôznymi 
zainteresovanými stranami s príslušnými 
skúsenosťami s cieľom viesť zoznam 
komodít, ktoré odrážajú stav poznatkov o 
rizikách v oblasti ľudských práv a 
životného prostredia v príslušných 
odvetviach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Kateřina Konečná, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom zmeniť zoznam komodít a ich 
odvodených produktov, na ktoré sa návrh 
vzťahuje, ak sa objavia dôkazy o 
škodlivom vplyve ich ťažby, získavania 
alebo výroby na prírodné lesy, prírodné 
ekosystémy alebo ľudské práva.

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom zmeniť zoznam komodít a ich 
odvodených produktov, na ktoré sa návrh 
vzťahuje, ak sa objavia dôkazy alebo 
závažné indície o škodlivom vplyve ich 
ťažby, získavania alebo výroby na prírodné 
lesy, prírodné ekosystémy alebo ľudské 
práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom zmeniť zoznam komodít a ich 
odvodených produktov, na ktoré sa návrh 
vzťahuje, ak sa objavia dôkazy o 
škodlivom vplyve ich ťažby, získavania 

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom včas zmeniť zoznam komodít a ich 
odvodených produktov, na ktoré sa návrh 
vzťahuje, ak existujú dôkazy o škodlivom 
vplyve ich ťažby, získavania alebo výroby 
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alebo výroby na prírodné lesy, prírodné 
ekosystémy alebo ľudské práva.

na prírodné lesy, prírodné ekosystémy 
alebo ľudské práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom zmeniť zoznam komodít a ich 
odvodených produktov, na ktoré sa návrh 
vzťahuje, ak sa objavia dôkazy o 
škodlivom vplyve ich ťažby, získavania 
alebo výroby na prírodné lesy, prírodné 
ekosystémy alebo ľudské práva.

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom zmeniť zoznam komodít a ich 
odvodených produktov, na ktoré sa návrh 
vzťahuje, ak prevládajú odôvodnené 
obavy, že ich ťažba, získavanie alebo 
výroba má škodlivý vplyv na prírodné lesy, 
prírodné ekosystémy alebo súvisiace 
ľudské práva.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 360
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom zmeniť zoznam komodít a ich 
odvodených produktov, na ktoré sa návrh 
vzťahuje, ak sa objavia dôkazy o 
škodlivom vplyve ich ťažby, získavania 
alebo výroby na prírodné lesy, prírodné 
ekosystémy alebo ľudské práva.

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom zmeniť zoznam komodít a ich 
odvodených produktov, na ktoré sa návrh 
vzťahuje, ak sa objavia dôkazy o 
škodlivom vplyve ich ťažby, získavania 
alebo výroby na prírodné lesy, prírodné 
ekosystémy alebo ľudské práva alebo 
vlastnícke práva.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 361
Alexander Bernhuber

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom zmeniť zoznam komodít a ich 
odvodených produktov, na ktoré sa návrh 
vzťahuje, ak sa objavia dôkazy o 
škodlivom vplyve ich ťažby, získavania 
alebo výroby na prírodné lesy, prírodné 
ekosystémy alebo ľudské práva.

Komisia by mala prijať vykonávacie akty s 
cieľom zmeniť zoznam komodít a ich 
odvodených produktov, na ktoré sa návrh 
vzťahuje, ak sa objavia dôkazy o 
škodlivom vplyve ich ťažby, získavania 
alebo výroby na prírodné lesy, prírodné 
ekosystémy alebo ľudské práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom zmeniť zoznam komodít a ich 
odvodených produktov, na ktoré sa návrh 
vzťahuje, ak sa objavia dôkazy o 
škodlivom vplyve ich ťažby, získavania 
alebo výroby na prírodné lesy, prírodné 
ekosystémy alebo ľudské práva.

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom zmeniť zoznam komodít a ich 
odvodených produktov, na ktoré sa návrh 
vzťahuje, ak sa objavia dôkazy o 
škodlivom vplyve ich ťažby, získavania 
alebo výroby na lesy, prírodné ekosystémy 
alebo ľudské práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 363
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala prijať delegované akty s Komisia by mala prijať delegované akty s 
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cieľom zmeniť zoznam komodít a ich 
odvodených produktov, na ktoré sa návrh 
vzťahuje, ak sa objavia dôkazy o 
škodlivom vplyve ich ťažby, získavania 
alebo výroby na prírodné lesy, prírodné 
ekosystémy alebo ľudské práva.

cieľom zmeniť zoznam komodít a ich 
odvodených produktov, na ktoré sa návrh 
vzťahuje, ak sa objavia dôkazy o 
škodlivom vplyve ich ťažby, získavania 
alebo výroby na prírodné lesy alebo ľudské 
práva.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 364
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal rovnako vzťahovať na 
finančné inštitúcie, ktoré majú sídlo v 
Únii a poskytujú finančné prostriedky, 
poistenie alebo iné služby hospodárskym 
subjektom, ktoré ťažia, získavajú, 
vyrábajú, spracúvajú alebo predávajú 
komodity rizikové pre lesy a ekosystémy a 
ich odvodené produkty.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia SPUREK, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena, Demetris 
Papadakis

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal rovnako vzťahovať na 
finančné inštitúcie, ktoré majú sídlo v Únii 
a poskytujú finančné prostriedky, poistenie 
alebo iné služby hospodárskym subjektom, 
ktoré ťažia, získavajú, vyrábajú, spracúvajú 
alebo predávajú komodity rizikové pre lesy 
a ekosystémy a ich odvodené produkty.

Návrh by sa mal rovnako vzťahovať na 
všetky finančné inštitúcie, ktoré sú 
oprávnené vykonávať činnosť v Únii 
a ktoré poskytujú finančné prostriedky, 
investície, poistenie alebo iné služby 
hospodárskym subjektom, ktoré ťažia, 
získavajú, vyrábajú, spracúvajú alebo 
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predávajú komodity rizikové pre lesy a 
ekosystémy a ich odvodené produkty s 
cieľom zabezpečiť, aby tieto finančné 
inštitúcie a ich dodávateľské spoločnosti 
dodržiavali zodpovednosť za životné 
prostredie a ľudské práva, ako sa 
stanovuje v návrhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal rovnako vzťahovať na 
finančné inštitúcie, ktoré majú sídlo v Únii 
a poskytujú finančné prostriedky, poistenie 
alebo iné služby hospodárskym subjektom, 
ktoré ťažia, získavajú, vyrábajú, spracúvajú 
alebo predávajú komodity rizikové pre lesy 
a ekosystémy a ich odvodené produkty.

Návrh by sa mal rovnako vzťahovať na 
všetky finančné inštitúcie, ktoré majú 
oprávnenie vykonávať činnosť v Únii a 
ktoré poskytujú finančné prostriedky, 
poistenie alebo iné služby hospodárskym 
subjektom, ktoré ťažia, získavajú, 
vyrábajú, spracúvajú alebo predávajú 
komodity rizikové pre lesy a ekosystémy a 
ich odvodené produkty, alebo ktoré s nimi 
obchodujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal rovnako vzťahovať na 
finančné inštitúcie, ktoré majú sídlo v Únii 
a poskytujú finančné prostriedky, poistenie 
alebo iné služby hospodárskym subjektom, 
ktoré ťažia, získavajú, vyrábajú, spracúvajú 

Návrh by sa mal rovnako vzťahovať na 
finančné inštitúcie, ktoré majú oprávnenie 
vykonávať činnosť v Únii a ktoré 
poskytujú finančné prostriedky, poistenie 
alebo iné služby hospodárskym subjektom, 
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alebo predávajú komodity rizikové pre lesy 
a ekosystémy a ich odvodené produkty.

ktoré ťažia, získavajú, vyrábajú, spracúvajú 
alebo predávajú komodity rizikové pre lesy 
a ekosystémy a ich odvodené produkty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 368
Nicolae Ştefănuță, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal rovnako vzťahovať na 
finančné inštitúcie, ktoré majú sídlo v Únii 
a poskytujú finančné prostriedky, poistenie 
alebo iné služby hospodárskym subjektom, 
ktoré ťažia, získavajú, vyrábajú, spracúvajú 
alebo predávajú komodity rizikové pre lesy 
a ekosystémy a ich odvodené produkty.

Návrh by sa mal rovnako vzťahovať na 
finančné inštitúcie, ktoré majú oprávnenie 
vykonávať činnosť v Únii a ktoré 
poskytujú finančné prostriedky, poistenie 
alebo iné služby hospodárskym subjektom, 
ktoré ťažia, získavajú, vyrábajú, spracúvajú 
alebo predávajú komodity rizikové pre lesy 
a ekosystémy a ich odvodené produkty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 369
Hildegard Bentele, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal rovnako vzťahovať na 
finančné inštitúcie, ktoré majú sídlo v 
Únii a poskytujú finančné prostriedky, 
poistenie alebo iné služby hospodárskym 
subjektom, ktoré ťažia, získavajú, 
vyrábajú, spracúvajú alebo predávajú 
komodity rizikové pre lesy a ekosystémy a 
ich odvodené produkty.

Komisia by mala zabezpečiť, aby sa 
právne predpisy o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií a 
zverejňovanie nefinančných informácií 
vzťahovali aj na aspekty súvisiace s lesmi.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 370
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh by sa mal rovnako vzťahovať na 
finančné inštitúcie, ktoré majú sídlo v Únii 
a poskytujú finančné prostriedky, poistenie 
alebo iné služby hospodárskym subjektom, 
ktoré ťažia, získavajú, vyrábajú, spracúvajú 
alebo predávajú komodity rizikové pre lesy 
a ekosystémy a ich odvodené produkty.

Návrh by sa mal rovnako vzťahovať na 
finančné inštitúcie, ktoré majú sídlo v Únii 
a poskytujú finančné prostriedky, poistenie 
alebo iné služby hospodárskym subjektom, 
ktoré ťažia, získavajú, vyrábajú, spracúvajú 
alebo predávajú komodity predstavujúce 
riziko pre lesy a ich ekosystémy a ich 
odvodené produkty.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 371
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 7 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Obchodník, t. j. akákoľvek fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá pri obchodnej 
činnosti predáva alebo kupuje na 
vnútornom trhu Únie akúkoľvek komoditu, 
na ktorú sa vzťahuje návrh, alebo 
odvodený produkt, ktorý už bol uvedený na 
vnútorný trh Únie, by mal v rámci celého 
dodávateľského reťazca identifikovať:

Návrh by sa mal vzťahovať na 
obchodníka, t. j. akúkoľvek fyzickú alebo 
právnickú osobu, ktorá predáva alebo 
kupuje od hospodárskych subjektov na 
vnútornom trhu Únie akúkoľvek komoditu, 
na ktorú sa vzťahuje návrh, alebo 
odvodený produkt, ktorý už bol uvedený na 
vnútorný trh Únie. Hospodárske subjekty 
na vnútornom trhu Únie by nemali mať 
možnosť spolupracovať s obchodníkmi, 
pokiaľ obchodníci nie sú schopní:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
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Príloha I – bod 2 – odsek 7 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Obchodník, t. j. akákoľvek fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá pri obchodnej 
činnosti predáva alebo kupuje na 
vnútornom trhu Únie akúkoľvek komoditu, 
na ktorú sa vzťahuje návrh, alebo 
odvodený produkt, ktorý už bol uvedený na 
vnútorný trh Únie, by mal v rámci celého 
dodávateľského reťazca identifikovať:

Obchodník, t. j. akákoľvek fyzická alebo 
právnická osoba, okrem 
poľnohospodárov, lesníkov, vlastníkov 
pôdy a drobných maloobchodníkov s 
drevom, ktorá pri obchodnej činnosti 
predáva alebo kupuje na vnútornom trhu 
Únie akúkoľvek komoditu, na ktorú sa 
vzťahuje návrh, alebo odvodený produkt, 
ktorý už bol uvedený na vnútorný trh Únie, 
by mal v rámci celého dodávateľského 
reťazca identifikovať:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 7 – zarážka 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– hospodárske subjekty alebo 
obchodníkov, ktorí dodali komodity 
zahrnuté v nariadení a ich odvodené 
produkty; ako aj

– identifikovať hospodárske subjekty 
alebo obchodníkov, ktorí dodali komodity 
zahrnuté v nariadení a ich odvodené 
produkty; ako aj

Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 7 – zarážka 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– hospodárske subjekty alebo 
obchodníkov, ktorí dodali komodity 
zahrnuté v nariadení a ich odvodené 
produkty; ako aj

– subjekty alebo obchodníkov, ktorí 
dodali komodity zahrnuté v návrhu a ich 
odvodené produkty; ako aj
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 7 – zarážka 1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– ktorí zabezpečujú 
vysledovateľnosť svojich výrobkov, aby 
bolo možné identifikovať ich pôvod pri 
ich uvádzaní na vnútorný trh Únie, a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 376
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 7 – zarážka 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– v prípade potreby obchodníkov, 
ktorým dodali komodity, na ktoré sa 
vzťahuje návrh, a z nich odvodené 
produkty.

– v prípade potreby identifikovať 
obchodníkov, ktorým dodali komodity, na 
ktoré sa vzťahuje návrh, a z nich odvodené 
produkty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 377
Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 2 – odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Finančné inštitúcie poskytujúce finančné, 
investičné, poisťovacie alebo iné služby 
subjektom zapojeným do dodávateľského 
reťazca komodít sú tiež zodpovedné za 
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vykonávanie náležitej starostlivosti s 
cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti 
dodávateľského reťazca dodržiavali 
uvedené povinnosti v oblasti ľudských 
práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 378
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3.1. Odlesňovanie a premena 
prírodných ekosystémov

vypúšťa sa

Komodity, na ktoré sa vzťahuje tento 
návrh, a z nich odvodené produkty, ktoré 
sa uvádzajú na trh Únie, by nemali 
spôsobovať odlesňovanie alebo premenu 
prírodných ekosystémov, ani z nich 
vyplývať.
Na tento účel by sa FERC uvádzané na 
trh Únie vo forme suroviny alebo ako 
produkty odvodené z takýchto komodít 
alebo ich obsahujúce nemali ťažiť, 
získavať ani vyrábať z pôdy, ktorá mala k 
1. januáru 2008 štatút prírodného lesného 
alebo prírodného ekosystému, v súlade s 
definíciou uvedenou v oddiele 3.3 
„Vymedzenie pojmov“, ale odvtedy stratila 
tento štatút v dôsledku odlesňovania alebo 
konverzie.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 379
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.1 – úvodná časť
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3.1. Odlesňovanie a premena 
prírodných ekosystémov

3.1. Odlesňovanie a degradácia

Or. en

Pozmeňujúci návrh 380
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.1 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komodity, na ktoré sa vzťahuje tento 
návrh, a z nich odvodené produkty, ktoré 
sa uvádzajú na trh Únie, by nemali 
spôsobovať odlesňovanie alebo premenu 
prírodných ekosystémov, ani z nich 
vyplývať.

Komodity, na ktoré sa vzťahuje tento 
návrh, a z nich odvodené produkty, ktoré 
sa uvádzajú na trh Únie, by nemali 
spôsobovať odlesňovanie alebo 
degradáciu, ani z nich vyplývať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.1 – odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Na tento účel by sa FERC uvádzané na 
trh Únie vo forme suroviny alebo ako 
produkty odvodené z takýchto komodít 
alebo ich obsahujúce nemali ťažiť, 
získavať ani vyrábať z pôdy, ktorá mala k 
1. januáru 2008 štatút prírodného lesného 
alebo prírodného ekosystému, v súlade s 
definíciou uvedenou v oddiele 3.3 
„Vymedzenie pojmov“, ale odvtedy stratila 
tento štatút v dôsledku odlesňovania alebo 
konverzie.

vypúšťa sa

Or. cs
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Pozmeňujúci návrh 382
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.1 – odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Na tento účel by sa FERC uvádzané na trh 
Únie vo forme suroviny alebo ako 
produkty odvodené z takýchto komodít 
alebo ich obsahujúce nemali ťažiť, 
získavať ani vyrábať z pôdy, ktorá mala k 
1. januáru 2008 štatút prírodného lesného 
alebo prírodného ekosystému, v súlade s 
definíciou uvedenou v oddiele 3.3 
„Vymedzenie pojmov“, ale odvtedy stratila 
tento štatút v dôsledku odlesňovania alebo 
konverzie.

Na tento účel by sa mal stanoviť koncový 
dátum, ktorý je založený na vedeckých 
poznatkoch, opodstatnený, realizovateľný 
v praxi a v súlade s globálnymi 
záväzkami, aby bolo možné vymedziť, 
odkedy sa majú v rozsahu pôsobnosti 
nachádzať komodity uvádzané na trh Únie 
vo forme suroviny alebo ako produkty 
odvodené z takýchto komodít alebo ich 
obsahujúce nemali ťažiť, získavať ani 
vyrábať z pôdy, ktorá mala k tomuto 
koncovému dátumu štatút prírodného 
lesného ekosystému, v súlade s definíciou 
uvedenou v oddiele 3.3 „Vymedzenie 
pojmov“, ale odvtedy stratila tento štatút v 
dôsledku odlesňovania alebo degradácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 383
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.1 – odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Na tento účel by sa FERC uvádzané na trh 
Únie vo forme suroviny alebo ako 
produkty odvodené z takýchto komodít 
alebo ich obsahujúce nemali ťažiť, 
získavať ani vyrábať z pôdy, ktorá mala k 
1. januáru 2008 štatút prírodného lesného 
alebo prírodného ekosystému, v súlade s 
definíciou uvedenou v oddiele 3.3 
„Vymedzenie pojmov“, ale odvtedy stratila 
tento štatút v dôsledku odlesňovania alebo 

Na tento účel by sa FERC uvádzané na trh 
Únie vo forme suroviny alebo ako 
produkty odvodené z takýchto komodít 
alebo ich obsahujúce nemali ťažiť, 
získavať ani vyrábať z pôdy, ktorá mala k 
1. januáru 2015 štatút prírodného lesného 
alebo prírodného ekosystému, v súlade s 
definíciou uvedenou v oddiele 3.3 
„Vymedzenie pojmov“, ale odvtedy stratila 
tento štatút v dôsledku odlesňovania alebo 
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konverzie. konverzie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Na tento účel by sa FERC uvádzané na trh 
Únie vo forme suroviny alebo ako 
produkty odvodené z takýchto komodít 
alebo ich obsahujúce nemali ťažiť, 
získavať ani vyrábať z pôdy, ktorá mala k 
1. januáru 2008 štatút prírodného lesného 
alebo prírodného ekosystému, v súlade s 
definíciou uvedenou v oddiele 3.3 
„Vymedzenie pojmov“, ale odvtedy stratila 
tento štatút v dôsledku odlesňovania alebo 
konverzie.

Na tento účel by sa FERC uvádzané na trh 
Únie vo forme suroviny alebo ako 
produkty odvodené z takýchto komodít 
alebo ich obsahujúce nemali ťažiť, 
získavať ani vyrábať z pôdy, ktorá mala k 
1. januáru 2008 štatút lesného alebo 
prírodného ekosystému, v súlade s 
definíciou uvedenou v oddiele 3.3 
„Vymedzenie pojmov“, ale odvtedy stratila 
tento štatút v dôsledku odlesňovania alebo 
konverzie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3.2. Znehodnocovanie prírodných 
lesov a prírodných ekosystémov

vypúšťa sa

Komodity, na ktoré sa vzťahuje tento 
návrh, a z nich odvodené produkty, ktoré 
sa uvádzajú na trh Únie, by nemali 
spôsobovať znehodnocovanie prírodných 
lesov ani prírodných ekosystémov, ani z 
nich vyplývať.
Na tento účel by sa FERC uvádzané na 
trh Únie vo forme suroviny alebo ako 
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produkty odvodené z takýchto komodít 
alebo ich obsahujúce nemali ťažiť, 
získavať ani vyrábať z pôdy, ktorá mala k 
1. januáru 2008 štatút prírodného lesného 
alebo prírodného ekosystému, v súlade s 
definíciou uvedenou v oddiele 3.3 
„Vymedzenie pojmov“, a stále tento štatút 
má, ale bola predmetom zmeny v dôsledku 
znehodnotenia. Malo by byť z právneho 
hľadiska možné uviesť na trh Únie len 
komoditu, ktorá bola vyťažená, získaná 
alebo vyrobená v súlade s cieľmi ochrany 
a neviedla k strate alebo znehodnoteniu 
ekosystémových funkcií v súvislosti s 
pôdou alebo v jej blízkosti, z ktorej sa 
vyťažila, získala alebo vyrobila.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 386
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3.2. Znehodnocovanie prírodných lesov 
a prírodných ekosystémov

3.2. Znehodnocovanie prírodných lesov 
a ich prírodných ekosystémov

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 387
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3.2. Znehodnocovanie prírodných lesov 
a prírodných ekosystémov

3.2. Znehodnocovanie lesov a 
prírodných ekosystémov

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 388
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3.2. Znehodnocovanie prírodných lesov 
a prírodných ekosystémov

3.2. Znehodnocovanie lesov a 
prírodných ekosystémov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2– odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komodity, na ktoré sa vzťahuje tento 
návrh, a z nich odvodené produkty, ktoré 
sa uvádzajú na trh Únie, by nemali 
spôsobovať znehodnocovanie prírodných 
lesov ani prírodných ekosystémov, ani z 
nich vyplývať.

Komodity, na ktoré sa vzťahuje tento 
návrh, a z nich odvodené produkty, ktoré 
sa uvádzajú na trh Únie, by nemali 
v dôsledku neudržateľného 
obhospodarovania spôsobovať 
znehodnocovanie lesov ani prírodných 
ekosystémov, ani z nich vyplývať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komodity, na ktoré sa vzťahuje tento 
návrh, a z nich odvodené produkty, ktoré 
sa uvádzajú na trh Únie, by nemali 
spôsobovať znehodnocovanie prírodných 
lesov ani prírodných ekosystémov, ani z 

Komodity, na ktoré sa vzťahuje tento 
návrh, a z nich odvodené produkty, ktoré 
sa uvádzajú na trh Únie, by nemali 
spôsobovať znehodnocovanie prírodných 
lesov ani ich prírodných ekosystémov, ani 
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nich vyplývať. z nich vyplývať.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 391
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – bod 3.2– odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komodity, na ktoré sa vzťahuje tento 
návrh, a z nich odvodené produkty, ktoré 
sa uvádzajú na trh Únie, by nemali 
spôsobovať znehodnocovanie prírodných 
lesov ani prírodných ekosystémov, ani z 
nich vyplývať.

Komodity, na ktoré sa vzťahuje tento 
návrh, a z nich odvodené produkty, ktoré 
sa uvádzajú na trh Únie, by nemali 
spôsobovať znehodnocovanie lesov ani 
prírodných ekosystémov, ani z nich 
vyplývať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Na tento účel by sa FERC uvádzané na 
trh Únie vo forme suroviny alebo ako 
produkty odvodené z takýchto komodít 
alebo ich obsahujúce nemali ťažiť, 
získavať ani vyrábať z pôdy, ktorá mala 
k 1. januáru 2008 štatút prírodného 
lesného alebo prírodného ekosystému, 
v súlade s definíciou uvedenou 
v oddiele 3.3 „Vymedzenie pojmov“, 
a stále tento štatút má, ale bola 
predmetom zmeny v dôsledku 
znehodnotenia. Malo by byť z právneho 
hľadiska možné uviesť na trh Únie len 
komoditu, ktorá bola vyťažená, získaná 
alebo vyrobená v súlade s cieľmi ochrany 
a neviedla k strate alebo znehodnoteniu 

vypúšťa sa
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ekosystémových funkcií v súvislosti 
s pôdou alebo v jej blízkosti, z ktorej sa 
vyťažila, získala alebo vyrobila.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 393
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Na tento účel by sa FERC uvádzané na 
trh Únie vo forme suroviny alebo ako 
produkty odvodené z takýchto komodít 
alebo ich obsahujúce nemali ťažiť, 
získavať ani vyrábať z pôdy, ktorá mala k 
1. januáru 2008 štatút prírodného lesného 
alebo prírodného ekosystému, v súlade s 
definíciou uvedenou v oddiele 3.3 
„Vymedzenie pojmov“, a stále tento štatút 
má, ale bola predmetom zmeny v dôsledku 
znehodnotenia. Malo by byť z právneho 
hľadiska možné uviesť na trh Únie len 
komoditu, ktorá bola vyťažená, získaná 
alebo vyrobená v súlade s cieľmi ochrany 
a neviedla k strate alebo znehodnoteniu 
ekosystémových funkcií v súvislosti s 
pôdou alebo v jej blízkosti, z ktorej sa 
vyťažila, získala alebo vyrobila.

vypúšťa sa

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 394
Joëlle Mélin, Annika Bruna

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Na tento účel by sa FERC uvádzané na trh 
Únie vo forme suroviny alebo ako 

Na tento účel by sa FERC uvádzané na trh 
Únie vo forme suroviny alebo ako 
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produkty odvodené z takýchto komodít 
alebo ich obsahujúce nemali ťažiť, 
získavať ani vyrábať z pôdy, ktorá mala k 
1. januáru 2008 štatút prírodného lesného 
alebo prírodného ekosystému, v súlade s 
definíciou uvedenou v oddiele 3.3 
„Vymedzenie pojmov“, a stále tento štatút 
má, ale bola predmetom zmeny v dôsledku 
znehodnotenia. Malo by byť z právneho 
hľadiska možné uviesť na trh Únie len 
komoditu, ktorá bola vyťažená, získaná 
alebo vyrobená v súlade s cieľmi ochrany a 
neviedla k strate alebo znehodnoteniu 
ekosystémových funkcií v súvislosti s 
pôdou alebo v jej blízkosti, z ktorej sa 
vyťažila, získala alebo vyrobila.

produkty odvodené z takýchto komodít 
alebo ich obsahujúce nemali ťažiť, 
získavať ani vyrábať z pôdy, ktorá mala k 
1. januáru 2008 štatút prírodného lesného 
alebo prírodného ekosystému, v súlade s 
definíciou uvedenou v oddiele 3.3 
„Vymedzenie pojmov“, a stále tento štatút 
má, ale bola predmetom zmeny v dôsledku 
znehodnotenia. Malo by byť z právneho 
hľadiska možné uviesť na trh Únie len 
komoditu, ktorá bola vyťažená, získaná 
alebo vyrobená v súlade s cieľmi ochrany a 
neviedla k strate alebo znehodnoteniu 
ekosystémových funkcií v súvislosti s 
pôdou alebo v jej blízkosti, z ktorej sa 
vyťažila, získala alebo vyrobila.

Takisto sa bude dbať na to, aby sa 
nevyužívali pôdy, ktorých nedávna zmena 
využívania viedla k presunu iných plodín 
na pôdu, ktorá 1. januára 2008 mala 
štatút lesa alebo prírodného ekosystému. 
Na tento účel by sa mohol použiť nástroj 
Global Forest Watch.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 395
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Na tento účel by sa FERC uvádzané na trh 
Únie vo forme suroviny alebo ako 
produkty odvodené z takýchto komodít 
alebo ich obsahujúce nemali ťažiť, 
získavať ani vyrábať z pôdy, ktorá mala k 
1. januáru 2008 štatút prírodného lesného 
alebo prírodného ekosystému, v súlade s 
definíciou uvedenou v oddiele 3.3 
„Vymedzenie pojmov“, a stále tento štatút 
má, ale bola predmetom zmeny v dôsledku 
znehodnotenia. Malo by byť z právneho 
hľadiska možné uviesť na trh Únie len 

Na tento účel by sa FERC uvádzané na trh 
Únie vo forme suroviny alebo ako 
produkty odvodené z takýchto komodít 
alebo ich obsahujúce nemali ťažiť, 
získavať ani vyrábať z pôdy, ktorá mala k 
1. januáru 2008 štatút lesného alebo 
prírodného ekosystému, v súlade s 
definíciou uvedenou v oddiele 3.3 
„Vymedzenie pojmov“, a stále tento štatút 
má, ale bola predmetom zmeny v dôsledku 
znehodnotenia z dôvodu neudržateľného 
obhospodarovania. Malo by byť z 



PE655.680v01-00 208/319 AM\1210205SK.docx

SK

komoditu, ktorá bola vyťažená, získaná 
alebo vyrobená v súlade s cieľmi ochrany a 
neviedla k strate alebo znehodnoteniu 
ekosystémových funkcií v súvislosti s 
pôdou alebo v jej blízkosti, z ktorej sa 
vyťažila, získala alebo vyrobila.

právneho hľadiska možné uviesť na trh 
Únie len komoditu, ktorá bola vyťažená, 
získaná alebo vyrobená v súlade s cieľmi 
ochrany a zásadami udržateľného 
obhospodarovania lesov, ani neviedla k 
strate alebo znehodnoteniu 
ekosystémových funkcií v súvislosti s 
pôdou alebo v jej blízkosti, z ktorej sa 
vyťažila, získala alebo vyrobila.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Na tento účel by sa FERC uvádzané na trh 
Únie vo forme suroviny alebo ako 
produkty odvodené z takýchto komodít 
alebo ich obsahujúce nemali ťažiť, 
získavať ani vyrábať z pôdy, ktorá mala k 
1. januáru 2008 štatút prírodného lesného 
alebo prírodného ekosystému, v súlade s 
definíciou uvedenou v oddiele 3.3 
„Vymedzenie pojmov“, a stále tento štatút 
má, ale bola predmetom zmeny v dôsledku 
znehodnotenia. Malo by byť z právneho 
hľadiska možné uviesť na trh Únie len 
komoditu, ktorá bola vyťažená, získaná 
alebo vyrobená v súlade s cieľmi ochrany a 
neviedla k strate alebo znehodnoteniu 
ekosystémových funkcií v súvislosti s 
pôdou alebo v jej blízkosti, z ktorej sa 
vyťažila, získala alebo vyrobila.

Na tento účel by sa FERC uvádzané na trh 
Únie vo forme suroviny alebo ako 
produkty odvodené z takýchto komodít 
alebo ich obsahujúce nemali ťažiť, 
získavať ani vyrábať z pôdy, ktorá mala k 
1. januáru 2008 štatút lesného alebo 
prírodného ekosystému, v súlade s 
definíciou uvedenou v oddiele 3.3 
„Vymedzenie pojmov“, a stále tento štatút 
má, ale bola predmetom zmeny v dôsledku 
znehodnotenia z dôvodu neudržateľného 
obhospodarovania. Malo by byť z 
právneho hľadiska možné uviesť na trh 
Únie len komoditu, ktorá bola vyťažená, 
získaná alebo vyrobená v súlade s cieľmi 
ochrany a inými cieľmi udržateľného 
obhospodarovania lesov, ani neviedla k 
strate alebo znehodnoteniu 
ekosystémových funkcií v súvislosti s 
pôdou alebo v jej blízkosti, z ktorej sa 
vyťažila, získala alebo vyrobila.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
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Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Na tento účel by sa FERC uvádzané na trh 
Únie vo forme suroviny alebo ako 
produkty odvodené z takýchto komodít 
alebo ich obsahujúce nemali ťažiť, 
získavať ani vyrábať z pôdy, ktorá mala k 
1. januáru 2008 štatút prírodného lesného 
alebo prírodného ekosystému, v súlade s 
definíciou uvedenou v oddiele 3.3 
„Vymedzenie pojmov“, a stále tento štatút 
má, ale bola predmetom zmeny v dôsledku 
znehodnotenia. Malo by byť z právneho 
hľadiska možné uviesť na trh Únie len 
komoditu, ktorá bola vyťažená, získaná 
alebo vyrobená v súlade s cieľmi ochrany a 
neviedla k strate alebo znehodnoteniu 
ekosystémových funkcií v súvislosti s 
pôdou alebo v jej blízkosti, z ktorej sa 
vyťažila, získala alebo vyrobila.

Na tento účel by sa FERC uvádzané na trh 
Únie vo forme suroviny alebo ako 
produkty odvodené z takýchto komodít 
alebo ich obsahujúce nemali ťažiť, 
získavať ani vyrábať z pôdy, ktorá mala k 
1. januáru 2008 štatút prírodného lesného 
alebo prírodného ekosystému, v súlade s 
definíciou uvedenou v oddiele 3.3 
„Vymedzenie pojmov“, a stále tento štatút 
má, ale bola predmetom zmeny v dôsledku 
znehodnotenia. Malo by byť z právneho 
hľadiska možné uviesť na trh Únie len 
komoditu, ktorá bola vyťažená, získaná 
alebo vyrobená v súlade s cieľmi ochrany a 
neviedla k strate alebo znehodnoteniu 
ekosystémových funkcií v súvislosti s 
pôdou alebo v jej blízkosti, alebo ktorá 
patrí do rovnakého povodia ako pôda, z 
ktorej sa vyťažila, získala alebo vyrobila.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Na tento účel by sa FERC uvádzané na trh 
Únie vo forme suroviny alebo ako 
produkty odvodené z takýchto komodít 
alebo ich obsahujúce nemali ťažiť, 
získavať ani vyrábať z pôdy, ktorá mala k 
1. januáru 2008 štatút prírodného lesného 
alebo prírodného ekosystému, v súlade s 
definíciou uvedenou v oddiele 3.3 
„Vymedzenie pojmov“, a stále tento štatút 
má, ale bola predmetom zmeny v dôsledku 

Na tento účel by sa komodity 
predstavujúce riziko pre lesy alebo ich 
ekosystémy uvádzané na trh Únie vo forme 
suroviny alebo ako produkty odvodené z 
takýchto komodít alebo ich obsahujúce 
nemali ťažiť, získavať ani vyrábať z pôdy, 
ktorá mala k 1. januáru 2008 štatút 
prírodného lesného alebo prírodného 
ekosystému, v súlade s definíciou 
uvedenou v oddiele 3.3 „Vymedzenie 
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znehodnotenia. Malo by byť z právneho 
hľadiska možné uviesť na trh Únie len 
komoditu, ktorá bola vyťažená, získaná 
alebo vyrobená v súlade s cieľmi ochrany a 
neviedla k strate alebo znehodnoteniu 
ekosystémových funkcií v súvislosti s 
pôdou alebo v jej blízkosti, z ktorej sa 
vyťažila, získala alebo vyrobila.

pojmov“, a stále tento štatút má, ale bola 
predmetom zmeny v dôsledku 
znehodnotenia. Malo by byť z právneho 
hľadiska možné uviesť na trh Únie len 
komoditu, ktorá bola vyťažená, získaná 
alebo vyrobená v súlade s cieľmi ochrany a 
neviedla k strate alebo znehodnoteniu 
ekosystémových funkcií v súvislosti s 
pôdou alebo v jej blízkosti, z ktorej sa 
vyťažila, získala alebo vyrobila.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 399
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Na tento účel by sa FERC uvádzané na trh 
Únie vo forme suroviny alebo ako 
produkty odvodené z takýchto komodít 
alebo ich obsahujúce nemali ťažiť, 
získavať ani vyrábať z pôdy, ktorá mala k 
1. januáru 2008 štatút prírodného lesného 
alebo prírodného ekosystému, v súlade s 
definíciou uvedenou v oddiele 3.3 
„Vymedzenie pojmov“, a stále tento štatút 
má, ale bola predmetom zmeny v dôsledku 
znehodnotenia. Malo by byť z právneho 
hľadiska možné uviesť na trh Únie len 
komoditu, ktorá bola vyťažená, získaná 
alebo vyrobená v súlade s cieľmi ochrany a 
neviedla k strate alebo znehodnoteniu 
ekosystémových funkcií v súvislosti s 
pôdou alebo v jej blízkosti, z ktorej sa 
vyťažila, získala alebo vyrobila.

Na tento účel by sa FERC uvádzané na trh 
Únie vo forme suroviny alebo ako 
produkty odvodené z takýchto komodít 
alebo ich obsahujúce nemali ťažiť, 
získavať ani vyrábať z pôdy, ktorá mala k 
1. januáru 2015 štatút prírodného lesného 
alebo prírodného ekosystému, v súlade s 
definíciou uvedenou v oddiele 3.3 
„Vymedzenie pojmov“, a stále tento štatút 
má, ale bola predmetom zmeny v dôsledku 
znehodnotenia. Malo by byť z právneho 
hľadiska možné uviesť na trh Únie len 
komoditu, ktorá bola vyťažená, získaná 
alebo vyrobená v súlade s cieľmi ochrany a 
neviedla k strate alebo znehodnoteniu 
ekosystémových funkcií v súvislosti s 
pôdou alebo v jej blízkosti, z ktorej sa 
vyťažila, získala alebo vyrobila.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Michal Wiezik, Radan Kanev
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Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Na tento účel by sa FERC uvádzané na 
trh Únie vo forme suroviny alebo ako 
produkty odvodené z takýchto komodít 
alebo ich obsahujúce nemali ťažiť, 
získavať ani vyrábať z nelegálneho 
čerpania vody, a to ani vo forme tzv. 
zaberania vody, ani v prípade situácie, 
keď neexistuje právny rámec na ochranu 
vodných zdrojov, ktorý sa vzťahuje na 
chemický, hydromorfologický a 
kvantitatívny stav vodných útvarov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 401
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

V súlade s dokumentom týkajúcim sa 
vymedzenia zodpovednosti3 by sa na účely 
návrhu mali uplatňovať tieto vymedzenia 
pojmov:

Návrh bude musieť poskytnúť právnu 
istotu, pokiaľ ide o rôzne vymedzenia 
pojmov, t. j. lesy, odlesňovanie a 
degradáciu a udržateľnosť v súvislosti s 
výrobou komodít, ktoré patria do rozsahu 
pôsobnosti, a to aj na pozadí dotknutých 
tretích krajín. FAO, UNFCCC a 
predchádzajúce činnosti Európskej 
komisie súvisiace s lesmi by mohli 
poskytnúť usmernenia, pokiaľ ide o 
vymedzenia pojmov potrebné pre tento 
návrh, napr. o týchto vymedzeniach 
pojmov:

_________________
3 Pozri https://accountability-
framework.org/wp-
content/uploads/2020/03/Definitions-
Mar2020.pdf.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

V súlade s dokumentom týkajúcim sa 
vymedzenia zodpovednosti3 by sa na účely 
návrhu mali uplatňovať tieto vymedzenia 
pojmov:

Vymedzenie lesov a súvisiacich pojmov 
(t. j. udržateľné obhospodarovanie lesov, 
odlesňovanie alebo degradácia lesov) by 
sa malo vypracovať v rámci Forest 
Europe, pričom by sa mali zohľadniť 
vnútroštátne skúsenosti a nová stratégia 
lesného hospodárstva EÚ pre lesy 
a odvetvie lesného hospodárstva a 
drevárstva.

_________________
3 Pozri https://accountability-
framework.org/wp-
content/uploads/2020/03/Definitions-
Mar2020.pdf.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 403
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

V súlade s dokumentom týkajúcim sa 
vymedzenia zodpovednosti3 by sa na účely 
návrhu mali uplatňovať tieto vymedzenia 
pojmov:

V súlade s medzinárodne dohodnutými 
vymedzeniami by sa v prípade potreby na 
účely návrhu mali uplatňovať tieto 
vymedzenia pojmov:

_________________
3 Pozri https://accountability-
framework.org/wp-
content/uploads/2020/03/Definitions-
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Mar2020.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Les znamená pôdu rozprestierajúcu sa na 
ploche viac ako 0,5 hektára so stromami 
vyššími ako 5 metrov a viac ako 10-
percentným pokrytím plochy korunami 
stromov, alebo so stromami schopnými 
dosiahnuť tieto prahové hodnoty in situ. 
Nezahŕňa pôdu, ktorá sa používa 
prevažne ako poľnohospodárska alebo 
iná pôda. Lesy zahŕňajú prirodzené lesy a 
vysadené lesy.

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 405
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Les znamená pôdu rozprestierajúcu sa na 
ploche viac ako 0,5 hektára so stromami 
vyššími ako 5 metrov a viac ako 10-
percentným pokrytím plochy korunami 
stromov, alebo so stromami schopnými 
dosiahnuť tieto prahové hodnoty in situ. 
Nezahŕňa pôdu, ktorá sa používa prevažne 
ako poľnohospodárska alebo iná pôda. 
Lesy zahŕňajú prirodzené lesy a vysadené 
lesy.

Les znamená pôdu rozprestierajúcu sa na 
ploche viac ako 0,5 hektára so stromami 
vyššími ako 5 metrov a viac ako 10-
percentným pokrytím plochy korunami 
stromov, alebo so stromami schopnými 
dosiahnuť tieto prahové hodnoty in situ. 
Nezahŕňa pôdu, ktorá sa používa prevažne 
ako poľnohospodárska alebo iná pôda; 
zahŕňa plochy s mladými stromami, ktoré 
ešte nedosiahli, ale pri ktorých sa 
očakáva, že dosiahnu pokrytie plochy 
korunami stromov 10 % a výšku stromu 5 
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metrov; patria sem oblasti, ktoré sú 
dočasne odlesnené v dôsledku vytínania 
ako súčasť postupu obhospodarovania 
lesov alebo v dôsledku prírodných 
katastrof a ktorých obnova sa očakáva do 
piatich rokov; zahŕňajú lesné cesty, 
protipožiarne prieseky a iné malé otvorené 
plochy; lesy v národných parkoch, 
prírodné rezervácie a iné chránené 
oblasti, ako sú oblasti osobitného 
environmentálneho, vedeckého, 
historického, kultúrneho a duchovného 
významu; zahŕňajú vetrolamy, ochranné 
pásy a koridory stromov s plochou viac 
ako 0,5 hektára a šírkou viac ako 20 
metrov; zahŕňa opustené pôdy využité na 
sekanie a vypaľovanie s obnovou stromov, 
ktoré majú alebo sa očakáva, že dosiahnu 
pokrytie plochy korunami stromov 10 % a 
výšku stromu 5 metrov; zahŕňa oblasti s 
mangrovníkmi v prílivových zónach bez 
ohľadu na to, či je táto oblasť 
klasifikovaná ako pôdna oblasť alebo nie; 
zahŕňa výsadby stromov na kaučukové 
drevo, korok a vianočné stromčeky; 
zahŕňajú plochy s bambusmi a palmami 
za predpokladu, že sú splnené kritériá 
využívania pôdy, výšky a pokrytia plochy 
korunami stromov. patria sem oblasti 
mimo zákonne označenej lesnej pôdy, 
ktoré zodpovedajú vymedzeniu pojmu 
„les“1a.

_________________
1a 
http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pd
f.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 406
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Les znamená pôdu rozprestierajúcu sa na 
ploche viac ako 0,5 hektára so stromami 
vyššími ako 5 metrov a viac ako 10-
percentným pokrytím plochy korunami 
stromov, alebo so stromami schopnými 
dosiahnuť tieto prahové hodnoty in situ. 
Nezahŕňa pôdu, ktorá sa používa prevažne 
ako poľnohospodárska alebo iná pôda. 
Lesy zahŕňajú prirodzené lesy a vysadené 
lesy.

Les znamená pôdu rozprestierajúcu sa na 
ploche viac ako 0,5 hektára so stromami 
vyššími ako 5 metrov a viac ako 10-
percentným pokrytím plochy korunami 
stromov, alebo so stromami schopnými 
dosiahnuť tieto prahové hodnoty in situ. 
Nezahŕňa pôdu, ktorá sa používa prevažne 
ako poľnohospodárska alebo iná pôda. 
Lesy zahŕňajú prirodzené lesy a plantáže 
stromov.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 407
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Les znamená pôdu rozprestierajúcu sa na 
ploche viac ako 0,5 hektára so stromami 
vyššími ako 5 metrov a viac ako 10-
percentným pokrytím plochy korunami 
stromov, alebo so stromami schopnými 
dosiahnuť tieto prahové hodnoty in situ. 
Nezahŕňa pôdu, ktorá sa používa prevažne 
ako poľnohospodárska alebo iná pôda. 
Lesy zahŕňajú prirodzené lesy a vysadené 
lesy.

Les znamená pôdu rozprestierajúcu sa na 
ploche viac ako 0,5 hektára so stromami 
vyššími ako 5 metrov a viac ako 10-
percentným pokrytím plochy korunami 
stromov, alebo so stromami schopnými 
dosiahnuť tieto prahové hodnoty in situ. 
Nezahŕňa pôdu, ktorá sa používa prevažne 
ako poľnohospodárska alebo mestská 
pôda. Lesy zahŕňajú prirodzené lesy a 
vysadené lesy.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 408
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Prírodný les znamená les, ktorý je vypúšťa sa
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prirodzeným ekosystémom. Prírodné lesy 
majú veľa alebo väčšinu vlastností lesa, 
ktorý je prirodzený v danej lokalite, 
vrátane druhového zloženia, štruktúry a 
ekologickej funkcie. Prírodné lesy 
zahŕňajú:
a) pralesy, ktoré neboli predmetom 
veľkých ľudských zásahov v nedávnej 
histórii;
b) regenerované (druhostupňové) lesy, 
ktoré boli v minulosti predmetom veľkých 
zásahov (napríklad poľnohospodárstvo, 
chov hospodárskych zvierat, výsadba 
stromov alebo intenzívna ťažba dreva), v 
ktorých sa však hlavné príčiny zásahov 
ukončili alebo sa výrazne obmedzili a 
ekosystém dosiahol väčšinu svojho 
pôvodného zloženia, štruktúry a 
ekologickej funkcie alebo má 
porovnateľné postavenie ako ostatné 
súčasné prírodné ekosystémy;
c) obhospodarované prírodné lesy, v 
ktorých existuje veľká časť zloženia, 
štruktúry a ekologickej funkcie 
ekosystému, za prítomnosti takých 
činností, ako sú: i) ťažba dreva alebo 
iných lesných produktov vrátane 
obhospodarovania na podporu druhov s 
vysokou hodnotou; ii) kultivácia s nízkou 
intenzitou a na malej ploche v rámci lesa, 
napríklad menej intenzívne formy sekania 
a vypaľovania v lesníckej mozaike;
d) lesy, ktoré boli čiastočne znehodnotené 
antropogénnymi alebo prírodnými 
príčinami (napr. ťažba, požiar, zmena 
klímy, invazívne druhy alebo iné), ale 
pôda nebola konvertovaná na iné použitie 
a v prípade ktorých znehodnotenie 
nevedie k trvalému zníženiu pokrytia 
stromami pod prahové hodnoty, ktoré 
definujú les, alebo trvalej strate iných 
hlavných prvkov zloženia, štruktúry a 
funkcie ekosystému.

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 409
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Prírodný les znamená les, ktorý je 
prirodzeným ekosystémom. Prírodné lesy 
majú veľa alebo väčšinu vlastností lesa, 
ktorý je prirodzený v danej lokalite, 
vrátane druhového zloženia, štruktúry a 
ekologickej funkcie. Prírodné lesy 
zahŕňajú:

vypúšťa sa

a) pralesy, ktoré neboli predmetom 
veľkých ľudských zásahov v nedávnej 
histórii;
b) regenerované (druhostupňové) lesy, 
ktoré boli v minulosti predmetom veľkých 
zásahov (napríklad poľnohospodárstvo, 
chov hospodárskych zvierat, výsadba 
stromov alebo intenzívna ťažba dreva), v 
ktorých sa však hlavné príčiny zásahov 
ukončili alebo sa výrazne obmedzili a 
ekosystém dosiahol väčšinu svojho 
pôvodného zloženia, štruktúry a 
ekologickej funkcie alebo má 
porovnateľné postavenie ako ostatné 
súčasné prírodné ekosystémy;
c) obhospodarované prírodné lesy, v 
ktorých existuje veľká časť zloženia, 
štruktúry a ekologickej funkcie 
ekosystému, za prítomnosti takých 
činností, ako sú: i) ťažba dreva alebo 
iných lesných produktov vrátane 
obhospodarovania na podporu druhov s 
vysokou hodnotou; ii) kultivácia s nízkou 
intenzitou a na malej ploche v rámci lesa, 
napríklad menej intenzívne formy sekania 
a vypaľovania v lesníckej mozaike;
d) lesy, ktoré boli čiastočne znehodnotené 
antropogénnymi alebo prírodnými 
príčinami (napr. ťažba, požiar, zmena 
klímy, invazívne druhy alebo iné), ale 
pôda nebola konvertovaná na iné použitie 
a v prípade ktorých znehodnotenie 
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nevedie k trvalému zníženiu pokrytia 
stromami pod prahové hodnoty, ktoré 
definujú les, alebo trvalej strate iných 
hlavných prvkov zloženia, štruktúry a 
funkcie ekosystému.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Prírodný les znamená les, ktorý je 
prirodzeným ekosystémom. Prírodné lesy 
majú veľa alebo väčšinu vlastností lesa, 
ktorý je prirodzený v danej lokalite, 
vrátane druhového zloženia, štruktúry a 
ekologickej funkcie. Prírodné lesy 
zahŕňajú:

vypúšťa sa

a) pralesy, ktoré neboli predmetom 
veľkých ľudských zásahov v nedávnej 
histórii;
b) regenerované (druhostupňové) lesy, 
ktoré boli v minulosti predmetom veľkých 
zásahov (napríklad poľnohospodárstvo, 
chov hospodárskych zvierat, výsadba 
stromov alebo intenzívna ťažba dreva), v 
ktorých sa však hlavné príčiny zásahov 
ukončili alebo sa výrazne obmedzili a 
ekosystém dosiahol väčšinu svojho 
pôvodného zloženia, štruktúry a 
ekologickej funkcie alebo má 
porovnateľné postavenie ako ostatné 
súčasné prírodné ekosystémy;
c) obhospodarované prírodné lesy, v 
ktorých existuje veľká časť zloženia, 
štruktúry a ekologickej funkcie 
ekosystému, za prítomnosti takých 
činností, ako sú: i) ťažba dreva alebo 
iných lesných produktov vrátane 
obhospodarovania na podporu druhov s 
vysokou hodnotou; ii) kultivácia s nízkou 
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intenzitou a na malej ploche v rámci lesa, 
napríklad menej intenzívne formy sekania 
a vypaľovania v lesníckej mozaike;
d) lesy, ktoré boli čiastočne znehodnotené 
antropogénnymi alebo prírodnými 
príčinami (napr. ťažba, požiar, zmena 
klímy, invazívne druhy alebo iné), ale 
pôda nebola konvertovaná na iné použitie 
a v prípade ktorých znehodnotenie 
nevedie k trvalému zníženiu pokrytia 
stromami pod prahové hodnoty, ktoré 
definujú les, alebo trvalej strate iných 
hlavných prvkov zloženia, štruktúry a 
funkcie ekosystému.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 411
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

a) pralesy, ktoré neboli predmetom 
veľkých ľudských zásahov v nedávnej 
histórii;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b) regenerované (druhostupňové) 
lesy, ktoré boli v minulosti predmetom 
veľkých zásahov (napríklad 
poľnohospodárstvo, chov hospodárskych 
zvierat, výsadba stromov alebo intenzívna 
ťažba dreva), v ktorých sa však hlavné 

vypúšťa sa



PE655.680v01-00 220/319 AM\1210205SK.docx

SK

príčiny zásahov ukončili alebo sa výrazne 
obmedzili a ekosystém dosiahol väčšinu 
svojho pôvodného zloženia, štruktúry a 
ekologickej funkcie alebo má 
porovnateľné postavenie ako ostatné 
súčasné prírodné ekosystémy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 413
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c) obhospodarované prírodné lesy, v 
ktorých existuje veľká časť zloženia, 
štruktúry a ekologickej funkcie 
ekosystému, za prítomnosti takých 
činností, ako sú: i) ťažba dreva alebo 
iných lesných produktov vrátane 
obhospodarovania na podporu druhov s 
vysokou hodnotou; ii) kultivácia s nízkou 
intenzitou a na malej ploche v rámci lesa, 
napríklad menej intenzívne formy sekania 
a vypaľovania v lesníckej mozaike;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

d) lesy, ktoré boli čiastočne 
znehodnotené antropogénnymi alebo 
prírodnými príčinami (napr. ťažba, 
požiar, zmena klímy, invazívne druhy 
alebo iné), ale pôda nebola konvertovaná 
na iné použitie a v prípade ktorých 

vypúšťa sa



AM\1210205SK.docx 221/319 PE655.680v01-00

SK

znehodnotenie nevedie k trvalému 
zníženiu pokrytia stromami pod prahové 
hodnoty, ktoré definujú les, alebo trvalej 
strate iných hlavných prvkov zloženia, 
štruktúry a funkcie ekosystému.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Odlesňovanie znamená stratu prírodného 
lesa v dôsledku i) konverzie na 
poľnohospodárske alebo iné 
nepoľnohospodárske využívanie pôdy; ii) 
konverzie na vysadený les; iii) závažného 
a trvalého znehodnotenia.

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 416
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Odlesňovanie znamená stratu prírodného 
lesa v dôsledku i) konverzie na 
poľnohospodárske alebo iné 
nepoľnohospodárske využívanie pôdy; ii) 
konverzie na vysadený les; iii) závažného 
a trvalého znehodnotenia.

Odlesňovanie znamená konverziu lesa na 
iné využívanie pôdy nezávisle od toho, či 
je to v dôsledku ľudskej činnosti alebo 
nie; zahŕňa trvalé zníženie pokrytia 
plochy korunami stromov pod úrovňou 10 
% prahovej hodnoty; zahŕňa oblasti lesov 
transformovaných na poľnohospodársku 
oblasť, pasienky, vodné nádrže, banské a 
mestské oblasti; zahŕňa oblasti, v ktorých 
napríklad vplyv narušenia, nadmerného 
využívania alebo zmeny 
environmentálnych podmienok 
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ovplyvňuje les do takej miery, že nie je 
možné zachovať pokrytie plochy 
korunami stromov nad 10 % prahovej 
hodnoty; nezahŕňa oblasti, v ktorých boli 
stromy odstránené v dôsledku ťažby alebo 
klčovania a v ktorých sa očakáva obnova 
lesov prirodzeným spôsobom alebo 
pomocou opatrení lesníckych 
hospodárskych systémov1a; 
_________________
1a 
http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pd
f.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 417
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Odlesňovanie znamená stratu prírodného 
lesa v dôsledku i) konverzie na 
poľnohospodárske alebo iné 
nepoľnohospodárske využívanie pôdy; ii) 
konverzie na vysadený les; iii) závažného a 
trvalého znehodnotenia.

Odlesňovanie znamená stratu prírodného 
lesa v dôsledku i) konverzie na 
poľnohospodárske alebo iné 
nepoľnohospodárske využívanie pôdy; ii) 
konverzie na vysadený les; iii) závažného a 
trvalého znehodnotenia, iv) ťažby alebo 
akejkoľvek inej ľudskej činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 418
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Odlesňovanie znamená stratu prírodného 
lesa v dôsledku i) konverzie na 

Odlesňovanie znamená stratu prírodného 
lesa v dôsledku i) konverzie na 
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poľnohospodárske alebo iné 
nepoľnohospodárske využívanie pôdy; ii) 
konverzie na vysadený les; iii) závažného a 
trvalého znehodnotenia.

poľnohospodárske alebo iné 
nepoľnohospodárske využívanie pôdy; ii) 
konverzie na vysadený les; iii) závažného a 
trvalého znehodnotenia spôsobeného 
ľudskou činnosťou.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 419
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Odlesňovanie znamená stratu prírodného 
lesa v dôsledku  i) konverzie na 
poľnohospodárske alebo iné 
nepoľnohospodárske využívanie pôdy;  ii) 
konverzie na vysadený les; iii) závažného a 
trvalého znehodnotenia.

Odlesňovanie znamená čiastočnú alebo 
úplnú stratu prírodného lesa v dôsledku i) 
konverzie na poľnohospodárske alebo iné 
nepoľnohospodárske využívanie pôdy; ii) 
konverzie na vysadený les; iii) závažného a 
trvalého znehodnotenia.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 420
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Odlesňovanie znamená stratu prírodného 
lesa v dôsledku i) konverzie na 
poľnohospodárske alebo iné 
nepoľnohospodárske využívanie pôdy; ii) 
konverzie na vysadený les; iii) závažného 
a trvalého znehodnotenia.

Odlesňovanie znamená podľa FAO 
(použité v štúdii EÚ o uskutočniteľnosti) 
konverziu lesa na iné využívanie pôdy 
alebo dlhodobé zníženie pokrytia plochy 
korunami stromov pod úrovňou 10 % 
prahovej hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 421
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Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Prirodzený ekosystém znamená 
ekosystém, ktorý sa v zásade ponáša – 
pokiaľ ide o zloženie druhov, štruktúru a 
ekologickú funkciu – na ekosystém, ktorý 
sa nachádza alebo by sa nachádzal v 
danej oblasti bez významných zásahov 
ľudí. Patria sem ekosystémy 
obhospodarované človekom, v ktorých je 
prítomná veľká časť prirodzeného 
zloženia, štruktúry a ekologickej funkcie 
druhov.

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 422
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Prirodzený ekosystém znamená 
ekosystém, ktorý sa v zásade ponáša – 
pokiaľ ide o zloženie druhov, štruktúru a 
ekologickú funkciu – na ekosystém, ktorý 
sa nachádza alebo by sa nachádzal v 
danej oblasti bez významných zásahov 
ľudí. Patria sem ekosystémy 
obhospodarované človekom, v ktorých je 
prítomná veľká časť prirodzeného 
zloženia, štruktúry a ekologickej funkcie 
druhov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 423
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück
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Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Prirodzený ekosystém znamená ekosystém, 
ktorý sa v zásade ponáša – pokiaľ ide o 
zloženie druhov, štruktúru a ekologickú 
funkciu – na ekosystém, ktorý sa 
nachádza alebo by sa nachádzal v danej 
oblasti bez významných zásahov ľudí. 
Patria sem ekosystémy obhospodarované 
človekom, v ktorých je prítomná veľká 
časť prirodzeného zloženia, štruktúry a 
ekologickej funkcie druhov.

Prirodzený ekosystém znamená ekosystém, 
v ktorom ľudský vplyv nemá väčší vplyv 
ako vplyv iného pôvodného druhu a 
neovplyvňuje štruktúru ekosystému od 
priemyselnej revolúcie; vplyv na ľudí 
vylučuje zmeny globálnych pomerov, ako 
je zmena klímy v dôsledku globálneho 
otepľovania1a.

_________________
1a 
https://www.eea.europa.eu/help/glossary/e
ea-glossary/natural-ecosystem-

Or. en

Pozmeňujúci návrh 424
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Prírodné ekosystémy zahŕňajú: vypúšťa sa
a) zväčša „nedotknuté“ prírodné 
ekosystémy, ktoré neboli predmetom 
veľkých ľudských zásahov v nedávnej 
histórii;
b) regenerované prírodné 
ekosystémy, ktoré boli v minulosti 
predmetom veľkých zásahov (napríklad 
poľnohospodárstvo, chov hospodárskych 
zvierat, výsadba stromov alebo intenzívna 
ťažba dreva), v ktorých sa však hlavné 
príčiny zásahov ukončili alebo sa výrazne 
obmedzili a ekosystém dosiahol zloženie, 
štruktúru a ekologickú funkciu podobné 
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ako ostatné súčasné prírodné ekosystémy;
c) obhospodarované prírodné 
ekosystémy (vrátane mnohých 
ekosystémov, ktoré by sa mohli označiť 
„poloprírodné“), v ktorých je prítomná 
väčšina zloženia, štruktúry a ekologickej 
funkcie ekosystému; zahŕňa to 
obhospodarované prírodné lesy, ako aj 
pôvodné trávne porasty alebo pasienky, 
ktoré sú alebo boli v minulosti spásané 
hospodárskymi zvieratami;
d) prírodné ekosystémy, ktoré boli 
čiastočne znehodnotené ľudskou 
činnosťou alebo prírodnými príčinami 
(napr. ťažba, požiar, zmena klímy alebo 
invazívne druhy), ale kde sa pôda 
nekonvertuje na iné použitie a kde sa vo 
veľkej miere nachádza zloženie, štruktúra 
a ekologická funkcia ekosystému, alebo sa 
predpokladá ich obnovenie prirodzene 
alebo prostredníctvom riadenia 
ekologickej obnovy.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 425
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Prírodné ekosystémy zahŕňajú: vypúšťa sa
a) zväčša „nedotknuté“ prírodné 
ekosystémy, ktoré neboli predmetom 
veľkých ľudských zásahov v nedávnej 
histórii;
b) regenerované prírodné ekosystémy, 
ktoré boli v minulosti predmetom veľkých 
zásahov (napríklad poľnohospodárstvo, 
chov hospodárskych zvierat, výsadba 
stromov alebo intenzívna ťažba dreva), v 
ktorých sa však hlavné príčiny zásahov 
ukončili alebo sa výrazne obmedzili a 
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ekosystém dosiahol zloženie, štruktúru a 
ekologickú funkciu podobné ako ostatné 
súčasné prírodné ekosystémy;
c) obhospodarované prírodné ekosystémy 
(vrátane mnohých ekosystémov, ktoré by 
sa mohli označiť „poloprírodné“), v 
ktorých je prítomná väčšina zloženia, 
štruktúry a ekologickej funkcie 
ekosystému; zahŕňa to obhospodarované 
prírodné lesy, ako aj pôvodné trávne 
porasty alebo pasienky, ktoré sú alebo boli 
v minulosti spásané hospodárskymi 
zvieratami;
d) prírodné ekosystémy, ktoré boli 
čiastočne znehodnotené ľudskou 
činnosťou alebo prírodnými príčinami 
(napr. ťažba, požiar, zmena klímy alebo 
invazívne druhy), ale kde sa pôda 
nekonvertuje na iné použitie a kde sa vo 
veľkej miere nachádza zloženie, štruktúra 
a ekologická funkcia ekosystému, alebo sa 
predpokladá ich obnovenie prirodzene 
alebo prostredníctvom riadenia 
ekologickej obnovy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 426
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Prírodné ekosystémy zahŕňajú: vypúšťa sa
a) zväčša „nedotknuté“ prírodné 
ekosystémy, ktoré neboli predmetom 
veľkých ľudských zásahov v nedávnej 
histórii;
b) regenerované prírodné ekosystémy, 
ktoré boli v minulosti predmetom veľkých 
zásahov (napríklad poľnohospodárstvo, 
chov hospodárskych zvierat, výsadba 
stromov alebo intenzívna ťažba dreva), v 
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ktorých sa však hlavné príčiny zásahov 
ukončili alebo sa výrazne obmedzili a 
ekosystém dosiahol zloženie, štruktúru a 
ekologickú funkciu podobné ako ostatné 
súčasné prírodné ekosystémy;
c) obhospodarované prírodné ekosystémy 
(vrátane mnohých ekosystémov, ktoré by 
sa mohli označiť „poloprírodné“), v 
ktorých je prítomná väčšina zloženia, 
štruktúry a ekologickej funkcie 
ekosystému; zahŕňa to obhospodarované 
prírodné lesy, ako aj pôvodné trávne 
porasty alebo pasienky, ktoré sú alebo boli 
v minulosti spásané hospodárskymi 
zvieratami;
d) prírodné ekosystémy, ktoré boli 
čiastočne znehodnotené ľudskou 
činnosťou alebo prírodnými príčinami 
(napr. ťažba, požiar, zmena klímy alebo 
invazívne druhy), ale kde sa pôda 
nekonvertuje na iné použitie a kde sa vo 
veľkej miere nachádza zloženie, štruktúra 
a ekologická funkcia ekosystému, alebo sa 
predpokladá ich obnovenie prirodzene 
alebo prostredníctvom riadenia 
ekologickej obnovy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 427
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 5 – písmeno a

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

a) zväčša „nedotknuté“ prírodné 
ekosystémy, ktoré neboli predmetom 
veľkých ľudských zásahov v nedávnej 
histórii;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 428
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 5 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b) regenerované prírodné 
ekosystémy, ktoré boli v minulosti 
predmetom veľkých zásahov (napríklad 
poľnohospodárstvo, chov hospodárskych 
zvierat, výsadba stromov alebo intenzívna 
ťažba dreva), v ktorých sa však hlavné 
príčiny zásahov ukončili alebo sa výrazne 
obmedzili a ekosystém dosiahol zloženie, 
štruktúru a ekologickú funkciu podobné 
ako ostatné súčasné prírodné ekosystémy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 429
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 5 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c) obhospodarované prírodné 
ekosystémy (vrátane mnohých 
ekosystémov, ktoré by sa mohli označiť 
„poloprírodné“), v ktorých je prítomná 
väčšina zloženia, štruktúry a ekologickej 
funkcie ekosystému; zahŕňa to 
obhospodarované prírodné lesy, ako aj 
pôvodné trávne porasty alebo pasienky, 
ktoré sú alebo boli v minulosti spásané 
hospodárskymi zvieratami;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 430
Sunčana Glavak
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Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 5 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c) obhospodarované prírodné 
ekosystémy (vrátane mnohých 
ekosystémov, ktoré by sa mohli označiť 
„poloprírodné“), v ktorých je prítomná 
väčšina zloženia, štruktúry a ekologickej 
funkcie ekosystému; zahŕňa to 
obhospodarované prírodné lesy, ako aj 
pôvodné trávne porasty alebo pasienky, 
ktoré sú alebo boli v minulosti spásané 
hospodárskymi zvieratami;

c) obhospodarované prírodné 
ekosystémy (vrátane mnohých 
ekosystémov, ktoré by sa mohli označiť 
„poloprírodné“), v ktorých je prítomná 
väčšina zloženia, štruktúry a ekologickej 
funkcie ekosystému; zahŕňa to udržateľne 
obhospodarované prírodné lesy, ako aj 
pôvodné trávne porasty alebo pasienky, 
ktoré sú alebo boli v minulosti spásané 
hospodárskymi zvieratami;

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 431
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 5 – písmeno d

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

d) prírodné ekosystémy, ktoré boli 
čiastočne znehodnotené ľudskou 
činnosťou alebo prírodnými príčinami 
(napr. ťažba, požiar, zmena klímy alebo 
invazívne druhy), ale kde sa pôda 
nekonvertuje na iné použitie a kde sa vo 
veľkej miere nachádza zloženie, štruktúra 
a ekologická funkcia ekosystému, alebo sa 
predpokladá ich obnovenie prirodzene 
alebo prostredníctvom riadenia 
ekologickej obnovy.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 432
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 5 – písmeno d
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

d) prírodné ekosystémy, ktoré boli 
čiastočne znehodnotené ľudskou činnosťou 
alebo prírodnými príčinami (napr. ťažba, 
požiar, zmena klímy alebo invazívne 
druhy), ale kde sa pôda nekonvertuje na iné 
použitie a kde sa vo veľkej miere nachádza 
zloženie, štruktúra a ekologická funkcia 
ekosystému, alebo sa predpokladá ich 
obnovenie prirodzene alebo 
prostredníctvom riadenia ekologickej 
obnovy.

d) Prírodné ekosystémy, ktoré boli 
čiastočne degradované antropogénnymi 
alebo prírodnými príčinami (napr. ťažba, 
požiar, zmena klímy, invazívne druhy, 
znečisťovanie, nadmerné čerpanie vody), 
ale kde sa pôda nekonvertuje na iné 
použitie a kde sa vo veľkej miere nachádza 
zloženie, štruktúra a ekologická funkcia 
ekosystému, alebo sa predpokladá ich 
obnovenie prirodzene alebo 
prostredníctvom riadenia ekologickej 
obnovy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 433
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Z týchto prírodných ekosystémov by do 
rozsahu pôsobnosti návrhu mala patriť 
pôda s vysokými hodnotami biodiverzity 
ekosystémov a pôda s vysokými zásobami 
uhlíka, ako sa uvádza v článku 29 ods. 3 
písm. c) a d) a v článku 29 ods. 4 písm. a) 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2018/20014.

vypúšťa sa

_________________
4 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 
2018 o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 82).

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 434
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Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Z týchto prírodných ekosystémov by do 
rozsahu pôsobnosti návrhu mala patriť 
pôda s vysokými hodnotami biodiverzity 
ekosystémov a pôda s vysokými zásobami 
uhlíka, ako sa uvádza v článku 29 ods. 3 
písm. c) a d) a v článku 29 ods. 4 písm. a) 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2018/20014.

vypúšťa sa

_________________
4 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 
2018 o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 82).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 435
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Z týchto prírodných ekosystémov by do 
rozsahu pôsobnosti návrhu mala patriť 
pôda s vysokými hodnotami biodiverzity 
ekosystémov a pôda s vysokými zásobami 
uhlíka, ako sa uvádza v článku 29 ods. 3 
písm. c) a d) a v článku 29 ods. 4 písm. a) 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2018/20014.

vypúšťa sa

_________________
4 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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 436
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Z týchto prírodných ekosystémov by do 
rozsahu pôsobnosti návrhu mala patriť 
pôda s vysokými hodnotami biodiverzity 
ekosystémov a pôda s vysokými zásobami 
uhlíka, ako sa uvádza v článku 29 ods. 3 
písm. c) a d) a v článku 29 ods. 4 písm. a) 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2018/20014.

Z týchto prírodných ekosystémov by do 
rozsahu pôsobnosti návrhu mali patriť 
okrem pôdy s vysokými hodnotami 
biodiverzity ekosystémov a pôdy s 
vysokými zásobami uhlíka, ako sa uvádza 
v článku 29 ods. 3 písm. c) a d) a v článku 
29 ods. 4 písm. a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2018/20014 aj 
mangrovníky.

_________________ _________________
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o 
podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 82).

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o 
podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 82).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 437
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Z týchto prírodných ekosystémov by do 
rozsahu pôsobnosti návrhu mala patriť 
pôda s vysokými hodnotami biodiverzity 
ekosystémov a pôda s vysokými zásobami 
uhlíka, ako sa uvádza v článku 29 ods. 3 
písm. c) a d) a v článku 29 ods. 4 písm. a) 

Z týchto prírodných ekosystémov by do 
rozsahu pôsobnosti návrhu mala patriť len 
pôda s vysokými hodnotami biodiverzity 
ekosystémov a pôda s vysokými zásobami 
uhlíka, ako sa uvádza v článku 29 ods. 3 
písm. c) a d) a v článku 29 ods. 4 písm. a) 
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smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2018/20014.

smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2018/20014.

_________________ _________________
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o 
podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 82).

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o 
podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 82).

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 438
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Znehodnocovanie lesov a ekosystémov sa 
vymedzuje ako súbor zmien v lese alebo 
prírodnom ekosystéme, ktoré významne a 
negatívne ovplyvňujú jeho druhové 
zloženie, štruktúru alebo funkciu a 
znižujú schopnosť ekosystému dodávať 
produkty, podporovať biodiverzitu alebo 
poskytovať ekosystémové služby.

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 439
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Znehodnocovanie lesov a ekosystémov sa 
vymedzuje ako súbor zmien v lese alebo 
prírodnom ekosystéme, ktoré významne a 
negatívne ovplyvňujú jeho druhové 
zloženie, štruktúru alebo funkciu a znižujú 
schopnosť ekosystému dodávať produkty, 

Znehodnocovanie lesov a ekosystémov sa 
vymedzuje ako súbor zmien v lese alebo 
prírodnom ekosystéme v dôsledku ľudskej 
činnosti, ktoré významne a negatívne 
ovplyvňujú jeho druhové zloženie, 
štruktúru alebo funkciu a znižujú 
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podporovať biodiverzitu alebo poskytovať 
ekosystémové služby.

schopnosť ekosystému dodávať produkty, 
podporovať biodiverzitu alebo poskytovať 
ekosystémové služby.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 440
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Znehodnocovanie lesov a ekosystémov sa 
vymedzuje ako súbor zmien v lese alebo 
prírodnom ekosystéme, ktoré významne a 
negatívne ovplyvňujú jeho druhové 
zloženie, štruktúru alebo funkciu a 
znižujú schopnosť ekosystému dodávať 
produkty, podporovať biodiverzitu alebo 
poskytovať ekosystémové služby.

Degradácia lesov sa vymedzuje podľa 
FAO (v štúdii uskutočniteľnosti EÚ) ako 
zníženie schopnosti lesa poskytovať tovary 
a služby, čo znamená, že služby, ktoré 
lesná plocha poskytuje, ako je napríklad 
filtrácia vody, ochrana pôdy, biodiverzita 
a zmierňovanie zmeny klímy, sa znižujú 
alebo strácajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 441
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Konverzia ekosystému je vymedzená ako 
zmena prírodného ekosystému na iné 
pôdne pokrytie alebo výrazné zmeny 
zloženia, štruktúry alebo funkcie 
prírodného ekosystému.

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 442
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler
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Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Konverzia ekosystému je vymedzená ako 
zmena prírodného ekosystému na iné 
pôdne pokrytie alebo výrazné zmeny 
zloženia, štruktúry alebo funkcie 
prírodného ekosystému.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 443
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Konverzia ekosystému je vymedzená ako 
zmena prírodného ekosystému na iné 
pôdne pokrytie alebo výrazné zmeny 
zloženia, štruktúry alebo funkcie 
prírodného ekosystému.

Konverzia ekosystému je vymedzená ako 
zmena prírodného ekosystému na iné 
pôdne pokrytie alebo výrazné zmeny 
zloženia, štruktúry alebo funkcie 
prírodného ekosystému v dôsledku ľudskej 
činnosti.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 444
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – pododsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom stanoviť a pravidelne 
aktualizovať neúplný zoznam oblastí, na 
ktoré sa návrh vzťahuje.

vypúšťa sa

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 445
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, César Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.4 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

FERC uvádzané na trh Únie vo forme 
suroviny alebo ako produkty získané z 
takýchto komodít alebo obsahujúce takéto 
komodity by sa nemali ťažiť, získavať ani 
vyrábať z pôdy získanej alebo použitej v 
rozpore s ľudskými právami zakotvenými 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch, 
ani s právami vyjadrenými aspoň v 
medzinárodných dohodách, ako sú práva 
na držbu, práva pôvodného obyvateľstva, 
slobodný predchádzajúci a informovaný 
súhlas, ako sa uvádza v Stálom fóre OSN 
pre otázky pôvodného obyvateľstva, právo 
na vodu, pracovné práva zakotvené v 
základných dohovoroch MOP a iné 
medzinárodne uznávané ľudské práva 
súvisiace s využívaním pôdy, prístupom 
alebo vlastníctvom.

FERC uvádzané na trh Únie vo forme 
suroviny alebo ako produkty získané z 
takýchto komodít alebo obsahujúce takéto 
komodity by sa nemali ťažiť, získavať ani 
vyrábať z pôdy získanej alebo použitej v 
rozpore s ľudskými právami zakotvenými 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch, 
ani s právami vyjadrenými aspoň v 
medzinárodných dohodách, ako sú práva 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
spoločenstiev vrátane práva na držbu a 
procesného práva poskytnúť alebo 
odoprieť slobodný predchádzajúci a 
informovaný súhlas, ako sa napríklad 
uvádza v Stálom fóre OSN pre otázky 
pôvodného obyvateľstva a v orgánoch 
OSN a regionálnych zmluvných 
orgánoch, právo na vodu, právo na 
presadzovanie ľudských práv, pracovné 
práva zakotvené v základných dohovoroch 
MOP a iné medzinárodne uznávané ľudské 
práva súvisiace s využívaním pôdy, 
prístupom alebo vlastníctvom a ľudské 
právo na zdravé prostredie, ako sa 
vymedzuje v rámcových zásadách o 
ľudských právach a životnom prostredí 
a v normách a osvedčených postupoch 
identifikovaných osobitným spravodajcom 
OSN pre ľudské práva a životné 
prostredie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 446
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.4 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

FERC uvádzané na trh Únie vo forme 
suroviny alebo ako produkty získané z 
takýchto komodít alebo obsahujúce takéto 
komodity by sa nemali ťažiť, získavať ani 
vyrábať z pôdy získanej alebo použitej v 
rozpore s ľudskými právami zakotvenými 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch, 
ani s právami vyjadrenými aspoň v 
medzinárodných dohodách, ako sú práva 
na držbu, práva pôvodného obyvateľstva, 
slobodný predchádzajúci a informovaný 
súhlas, ako sa uvádza v Stálom fóre OSN 
pre otázky pôvodného obyvateľstva, právo 
na vodu, pracovné práva zakotvené v 
základných dohovoroch MOP a iné 
medzinárodne uznávané ľudské práva 
súvisiace s využívaním pôdy, prístupom 
alebo vlastníctvom.

FERC uvádzané na trh Únie vo forme 
suroviny alebo ako produkty získané z 
takýchto komodít alebo obsahujúce takéto 
komodity by sa nemali ťažiť, získavať ani 
vyrábať z pôdy získanej alebo použitej v 
rozpore s ľudskými právami zakotvenými 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch, 
ani s právami vyjadrenými aspoň v charte 
základných práv EÚ a v medzinárodných 
dohodách, ako sú práva pôvodného 
obyvateľstva a miestnych spoločenstiev 
vrátane práva na držbu a procesné právo 
poskytnúť alebo odoprieť slobodný 
predchádzajúci a informovaný súhlas, ako 
sa napríklad uvádza v Stálom fóre OSN 
pre otázky pôvodného obyvateľstva a v 
orgánoch OSN a regionálnych zmluvných 
orgánoch, právo na vodu, právo na 
ochranu životného prostredia a 
udržateľný rozvoj, pracovné práva; a že 
by nemali byť žiadnym spôsobom 
potrestaní, prenasledovaní a ani 
akokoľvek obťažovaní za svoju účasť na 
činnostiach v oblasti ochrany životného 
prostredia, pracovné práva zakotvené v 
základných dohovoroch MOP a iné 
medzinárodne uznávané ľudské práva 
súvisiace s využívaním pôdy, prístupom 
alebo vlastníctvom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 447
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.4 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

FERC uvádzané na trh Únie vo forme FERC uvádzané na trh Únie vo forme 
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suroviny alebo ako produkty získané z 
takýchto komodít alebo obsahujúce takéto 
komodity by sa nemali ťažiť, získavať ani 
vyrábať z pôdy získanej alebo použitej v 
rozpore s ľudskými právami zakotvenými 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch, 
ani s právami vyjadrenými aspoň v 
medzinárodných dohodách, ako sú práva 
na držbu, práva pôvodného obyvateľstva, 
slobodný predchádzajúci a informovaný 
súhlas, ako sa uvádza v Stálom fóre OSN 
pre otázky pôvodného obyvateľstva, právo 
na vodu, pracovné práva zakotvené v 
základných dohovoroch MOP a iné 
medzinárodne uznávané ľudské práva 
súvisiace s využívaním pôdy, prístupom 
alebo vlastníctvom.

suroviny alebo ako produkty získané z 
takýchto komodít alebo obsahujúce takéto 
komodity by sa nemali ťažiť, získavať ani 
vyrábať z pôdy získanej alebo použitej v 
rozpore s ľudskými právami zakotvenými 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch, 
ani s právami vyjadrenými aspoň v 
medzinárodných dohodách, ako sú práva 
pôvodného obyvateľstva a miestnych 
spoločenstiev vrátane práv na držbu a 
procesného práva poskytnúť alebo 
odoprieť svoj slobodný predchádzajúci a 
informovaný súhlas, ako sa uvádza v 
Stálom fóre OSN pre otázky pôvodného 
obyvateľstva a v orgánoch OSN 
a regionálnych zmluvných orgánoch, 
právo na vodu, právo na presadzovanie 
ľudských práv, pracovné práva zakotvené 
v základných dohovoroch MOP a iné 
medzinárodne uznávané ľudské práva 
súvisiace s využívaním pôdy, prístupom 
alebo vlastníctvom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 448
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.4 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

FERC uvádzané na trh Únie vo forme 
suroviny alebo ako produkty získané z 
takýchto komodít alebo obsahujúce takéto 
komodity by sa nemali ťažiť, získavať ani 
vyrábať z pôdy získanej alebo použitej v 
rozpore s ľudskými právami zakotvenými 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch, 
ani s právami vyjadrenými aspoň v 
medzinárodných dohodách, ako sú práva 
na držbu, práva pôvodného obyvateľstva, 
slobodný predchádzajúci a informovaný 
súhlas, ako sa uvádza v Stálom fóre OSN 
pre otázky pôvodného obyvateľstva, právo 
na vodu, pracovné práva zakotvené v 

Komodity v rámci rozsahu pôsobnosti 
uvádzané na trh Únie vo forme suroviny 
alebo ako produkty získané z takýchto 
komodít alebo obsahujúce takéto komodity 
by sa nemali ťažiť, získavať ani vyrábať z 
pôdy získanej alebo použitej v rozpore s 
ľudskými právami zakotvenými vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch, ani s 
právami vyjadrenými aspoň v 
medzinárodných dohodách, ako sú práva 
na držbu, práva pôvodného obyvateľstva, 
slobodný predchádzajúci a informovaný 
súhlas, ako sa uvádza v Stálom fóre OSN 
pre otázky pôvodného obyvateľstva, právo 
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základných dohovoroch MOP a iné 
medzinárodne uznávané ľudské práva 
súvisiace s využívaním pôdy, prístupom 
alebo vlastníctvom.

na vodu, pracovné práva zakotvené v 
základných dohovoroch MOP a iné 
medzinárodne uznávané ľudské práva 
súvisiace s využívaním pôdy, prístupom 
alebo vlastníctvom. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať detskej práci s cieľom 
túto detskú prácu odstrániť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 449
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

FERC uvádzané na trh Únie vo forme 
suroviny alebo ako produkty získané z 
takýchto komodít alebo obsahujúce takéto 
komodity by sa nemali ťažiť, získavať ani 
vyrábať z pôdy získanej alebo použitej v 
rozpore s ľudskými právami zakotvenými 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch, 
ani s právami vyjadrenými aspoň v 
medzinárodných dohodách, ako sú práva 
na držbu, práva pôvodného obyvateľstva, 
slobodný predchádzajúci a informovaný 
súhlas, ako sa uvádza v Stálom fóre OSN 
pre otázky pôvodného obyvateľstva, právo 
na vodu, pracovné práva zakotvené v 
základných dohovoroch MOP a iné 
medzinárodne uznávané ľudské práva 
súvisiace s využívaním pôdy, prístupom 
alebo vlastníctvom.

Komodity, ktoré predstavujú riziko pre 
lesy a ich ekosystémy, uvádzané na trh 
Únie vo forme suroviny alebo ako 
produkty získané z takýchto komodít alebo 
obsahujúce takéto komodity by sa nemali 
ťažiť, získavať ani vyrábať z pôdy získanej 
alebo použitej v rozpore s ľudskými 
právami zakotvenými vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch, ani s právami 
vyjadrenými aspoň v medzinárodných 
dohodách, ako sú práva na držbu, práva 
pôvodného obyvateľstva, slobodný 
predchádzajúci a informovaný súhlas, ako 
sa uvádza v Stálom fóre OSN pre otázky 
pôvodného obyvateľstva, právo na vodu, 
pracovné práva zakotvené v základných 
dohovoroch MOP a iné medzinárodne 
uznávané ľudské práva súvisiace s 
využívaním pôdy, prístupom alebo 
vlastníctvom.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 450
Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
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Príloha I – bod 3 – podbod 3.4 – odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Vo všetkých štádiách by ťažba, získavanie 
alebo výroba zahrnutých komodít mali 
rešpektovať miestne spoločenstvá a 
komunity pôvodného obyvateľstva a práva 
na držbu pôdy vo všetkých formách, bez 
ohľadu na to, či sú verejné, súkromné, 
komunálne, kolektívne, pôvodné práva, 
práva žien alebo zvykové práva. Mali by sa 
určiť a dodržiavať formálne a tradičné 
práva pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít na pôdu, územia a zdroje. Tieto 
práva zahŕňajú práva vlastniť, zaberať, 
využívať a spravovať tieto pozemky, 
územia a zdroje.

Vo všetkých štádiách by ťažba, získavanie 
alebo výroba zahrnutých komodít mali 
rešpektovať miestne spoločenstvá a 
komunity pôvodného obyvateľstva a práva 
na držbu pôdy vo všetkých formách, bez 
ohľadu na to, či sú verejné, súkromné, 
komunálne, kolektívne, pôvodné práva, 
práva žien alebo zvykové práva. Mali by sa 
určiť a dodržiavať formálne a tradičné 
práva pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít na pôdu, územia a zdroje, ako aj 
ich schopnosť brániť svoje práva bez 
represálií. Tieto práva zahŕňajú práva 
vlastniť, zaberať, využívať a spravovať 
tieto pozemky, územia a zdroje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 451
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.4 – odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Vo všetkých štádiách by ťažba, získavanie 
alebo výroba zahrnutých komodít mali 
rešpektovať miestne spoločenstvá a 
komunity pôvodného obyvateľstva a práva 
na držbu pôdy vo všetkých formách, bez 
ohľadu na to, či sú verejné, súkromné, 
komunálne, kolektívne, pôvodné práva, 
práva žien alebo zvykové práva. Mali by sa 
určiť a dodržiavať formálne a tradičné 
práva pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít na pôdu, územia a zdroje. Tieto 
práva zahŕňajú práva vlastniť, zaberať, 
využívať a spravovať tieto pozemky, 
územia a zdroje.

Vo všetkých štádiách by ťažba, získavanie 
alebo výroba zahrnutých komodít mali 
rešpektovať miestne spoločenstvá a 
komunity pôvodného obyvateľstva a práva 
na držbu pôdy vo všetkých formách, bez 
ohľadu na to, či sú verejné, súkromné, 
komunálne, kolektívne, pôvodné práva, 
práva žien alebo zvykové práva. Mali by sa 
určiť a dodržiavať formálne a tradičné 
práva pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít na pôdu, územia a zdroje, ako aj 
ich schopnosť brániť svoje práva bez 
represálií. Tieto práva zahŕňajú práva 
vlastniť, zaberať, využívať a spravovať 
tieto pozemky, územia a zdroje.



PE655.680v01-00 242/319 AM\1210205SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 452
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.4 – odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Vo všetkých štádiách by ťažba, získavanie 
alebo výroba zahrnutých komodít mali 
rešpektovať miestne spoločenstvá a 
komunity pôvodného obyvateľstva a práva 
na držbu pôdy vo všetkých formách, bez 
ohľadu na to, či sú verejné, súkromné, 
komunálne, kolektívne, pôvodné práva, 
práva žien alebo zvykové práva. Mali by sa 
určiť a dodržiavať formálne a tradičné 
práva pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít na pôdu, územia a zdroje. Tieto 
práva zahŕňajú práva vlastniť, zaberať, 
využívať a spravovať tieto pozemky, 
územia a zdroje.

Vo všetkých štádiách by ťažba, získavanie 
alebo výroba zahrnutých komodít mali 
rešpektovať miestne spoločenstvá a 
komunity pôvodného obyvateľstva a práva 
na držbu pôdy vo všetkých formách, bez 
ohľadu na to, či sú verejné, súkromné, 
komunálne, kolektívne, pôvodné práva, 
práva žien alebo zvykové práva. Mali by sa 
určiť a dodržiavať formálne a tradičné 
práva pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít na pôdu, územia a zdroje, ako aj 
ich schopnosť brániť svoje práva bez 
represálií. Tieto práva zahŕňajú práva 
vlastniť, zaberať, využívať a spravovať 
tieto pozemky, územia a zdroje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 453
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.4 – odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Vo všetkých štádiách by ťažba, získavanie 
alebo výroba zahrnutých komodít mali 
rešpektovať miestne spoločenstvá a 
komunity pôvodného obyvateľstva a práva 
na držbu pôdy vo všetkých formách, bez 
ohľadu na to, či sú verejné, súkromné, 
komunálne, kolektívne, pôvodné práva, 

Vo všetkých štádiách by ťažba, získavanie 
alebo výroba zahrnutých komodít mali 
rešpektovať miestne spoločenstvá a 
komunity pôvodného obyvateľstva a práva 
na držbu pôdy vo všetkých formách, bez 
ohľadu na to, či sú verejné, súkromné, 
komunálne, kolektívne, pôvodné práva, 
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práva žien alebo zvykové práva. Mali by sa 
určiť a dodržiavať formálne a tradičné 
práva pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít na pôdu, územia a zdroje. Tieto 
práva zahŕňajú práva vlastniť, zaberať, 
využívať a spravovať tieto pozemky, 
územia a zdroje.

práva žien alebo zvykové práva. Mali by sa 
určiť a dodržiavať formálne a tradičné 
práva pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít na pôdu, územia a zdroje, ako aj 
ich schopnosť brániť svoje práva bez 
represálií. Tieto práva zahŕňajú práva 
vlastniť, zaberať, využívať a spravovať 
tieto pozemky, územia a zdroje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 454
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komodity, na ktoré sa vzťahuje tento 
návrh, by sa nemali získavať z pôdy, ktorej 
nadobudnutie a používanie ovplyvňuje 
práva spoločenstva a práva na držbu pôdy. 
Najmä komodity uvádzané na trh Únie by 
sa nemali ťažiť, získavať ani vyrábať v 
oblastiach, na ktoré sa vzťahujú 
pozemkové a majetkové práva miestnych 
spoločenstiev a domorodého obyvateľstva 
a ktoré stratili tento štatút, pokiaľ k tomu 
nedošlo za slobodného, predchádzajúceho 
a informovaného súhlasu príslušných 
miestnych spoločenstiev a dotknutého 
pôvodného obyvateľstva.

Komodity, na ktoré sa vzťahuje tento 
návrh, by sa nemali získavať z pôdy, ktorej 
nadobudnutie a používanie ovplyvňuje 
práva spoločenstva a práva na držbu pôdy. 
Najmä komodity uvádzané na trh Únie by 
sa nemali ťažiť, získavať ani vyrábať z 
pôdy pôvodného obyvateľstva a miestnych 
spoločenstiev – bez ohľadu na právny 
štatút vlastníctva – bez ich slobodného, 
predchádzajúceho a informovaného 
súhlasu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 455
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, César Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komodity, na ktoré sa vzťahuje tento 
návrh, by sa nemali získavať z pôdy, ktorej 
nadobudnutie a používanie ovplyvňuje 
práva spoločenstva a práva na držbu pôdy. 
Najmä komodity uvádzané na trh Únie by 
sa nemali ťažiť, získavať ani vyrábať v 
oblastiach, na ktoré sa vzťahujú 
pozemkové a majetkové práva miestnych 
spoločenstiev a domorodého obyvateľstva 
a ktoré stratili tento štatút, pokiaľ k tomu 
nedošlo za slobodného, predchádzajúceho 
a informovaného súhlasu príslušných 
miestnych spoločenstiev a dotknutého 
pôvodného obyvateľstva.

Komodity, na ktoré sa vzťahuje tento 
návrh, by sa nemali získavať z pôdy, ktorej 
nadobudnutie a používanie ovplyvňuje 
práva spoločenstva a práva na držbu pôdy. 
Najmä komodity uvádzané na trh Únie by 
sa nemali ťažiť, získavať ani vyrábať z 
pôdy pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít, a to ani z pôdy, ktorá je 
formálne označená, ani z tej, ktorá im 
patrí v rámci zvykového vlastníctva, a to 
bez ich slobodného, predchádzajúceho a 
informovaného súhlasu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 456
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komodity, na ktoré sa vzťahuje tento 
návrh, by sa nemali získavať z pôdy, ktorej 
nadobudnutie a používanie ovplyvňuje 
práva spoločenstva a práva na držbu pôdy. 
Najmä komodity uvádzané na trh Únie by 
sa nemali ťažiť, získavať ani vyrábať v 
oblastiach, na ktoré sa vzťahujú 
pozemkové a majetkové práva miestnych 
spoločenstiev a domorodého obyvateľstva 
a ktoré stratili tento štatút, pokiaľ k tomu 
nedošlo za slobodného, predchádzajúceho 
a informovaného súhlasu príslušných 
miestnych spoločenstiev a dotknutého 
pôvodného obyvateľstva.

Komodity, na ktoré sa vzťahuje tento 
návrh, by sa nemali získavať z pôdy, ktorej 
nadobudnutie a používanie ovplyvňuje 
práva spoločenstva a práva na držbu pôdy. 
Najmä komodity uvádzané na trh Únie by 
sa nemali ťažiť, získavať ani vyrábať z 
pôdy pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít, a to ani z pôdy, ktorá je 
formálne označená, ani z tej, ktorá im 
patrí v rámci zvykového vlastníctva, a to 
bez ich slobodného, predchádzajúceho a 
informovaného súhlasu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 457
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Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.4 – odsek 3 – pododsek 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Finančné inštitúcie poskytujúce finančné, 
investičné, poisťovacie alebo iné služby 
subjektom zapojeným do dodávateľského 
reťazca komodít sú tiež zodpovedné za 
vykonávanie náležitej starostlivosti s 
cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti 
dodávateľského reťazca dodržiavali 
uvedené povinnosti v oblasti ľudských 
práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 458
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.4 – odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Finančné inštitúcie poskytujúce finančné, 
investičné, poisťovacie alebo iné služby 
subjektom zapojeným do dodávateľského 
reťazca komodít sú tiež zodpovedné za 
vykonávanie náležitej starostlivosti s 
cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti 
dodávateľského reťazca dodržiavali 
uvedené povinnosti v oblasti ľudských 
práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – úvodná časť
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4.1. Povinnosť náležitej starostlivosti 4.1. Povinnosť environmentálnej 
zodpovednosti

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 460
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali prijať 
všetky potrebné opatrenia na dodržiavanie 
a zabezpečenie rešpektovania životného 
prostredia a ľudských práv v celom 
svojom hodnotovom reťazci. Mali by sem 
patriť všetky druhy obchodných vzťahov 
podniku s obchodnými partnermi a 
subjektmi v celom jeho hodnotovom 
reťazci (dodávatelia, nadobúdatelia 
franchisingu, nadobúdatelia licencií, 
spoločné podniky, investori, klienti, 
dodávatelia, zákazníci, konzultanti, 
finanční a iní poradcovia) a s 
akýmkoľvek iným neštátnym alebo 
štátnym subjektom priamo spojeným s 
jeho obchodnými operáciami, produktmi 
alebo službami.

Subjekty budú musieť určiť, či komodity 
a výrobky v ich dodávateľských reťazcoch 
spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v 
nariadení, a to prístupom k informáciám 
o presnej pôdnej oblasti (oblastiach), z 
ktorej tieto výrobky pochádzajú, 
a vyhodnocovaním informácií o nich. 
Okrem environmentálnych kritérií musí 
prístup k informáciám subjektu umožniť 
dospieť k záveru, že tí, ktorí využívajú 
pôdu na výrobu FERC, majú na to nárok 
a že neporušujú alebo neporušovali 
žiadne ľudské práva uvedené v nariadení 
a získali slobodný, predchádzajúci a 
informovaný súhlas od držiteľov práv na 
túto pôdu. Od prevádzkovateľov by sa 
malo požadovať najmä to, aby mali a 
sprístupnili informácie o:
I. Presnej oblasti (alebo oblastiach) zberu, 
ťažby alebo výroby komodít. Pokiaľ ide o 
hovädzí dobytok, hovädzie mäso a kožu, 
subjekty musia mať možnosť získať 
informácie o rôznych plochách pasienkov, 
kde bol dobytok kŕmený, alebo kde sa 
dobytok pásol počas kŕmenia, o pôvode 
použitého krmiva.
II. Súčasnom ekologickom stave oblasti 
zberu, ťažby alebo výroby.
III. Ekologickom stave oblasti k 
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uvedenému koncovému dátumu.
IV. Právnom štatúte pôdy 
(vlastníctvo/názov vrátane formálnych a 
obyčajových práv IPLC na pôdu, územia a 
zdroje) a dôkaz o slobodnom, predbežnom 
a informovanom súhlase.
V. Prvky dodávateľského reťazca 
príslušnej komodity s cieľom získať 
informácie o pravdepodobnosti rizika 
kontaminácie 1. s výrobkami neznámeho 
pôvodu alebo 2. pochádzajúcimi z 
odlesnených oblastí alebo 3. z oblastí, v 
ktorých došlo ku konverzii a degradácii 
prírodných lesov, lesov a ekosystémov, 4. z 
oblastí, v ktorých a za akých podmienok 
sa komodity transformujú alebo 
spracúvajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 461
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali prijať 
všetky potrebné opatrenia na dodržiavanie 
a zabezpečenie rešpektovania životného 
prostredia a ľudských práv v celom 
svojom hodnotovom reťazci. Mali by sem 
patriť všetky druhy obchodných vzťahov 
podniku s obchodnými partnermi a 
subjektmi v celom jeho hodnotovom 
reťazci (dodávatelia, nadobúdatelia 
franchisingu, nadobúdatelia licencií, 
spoločné podniky, investori, klienti, 
dodávatelia, zákazníci, konzultanti, 
finanční a iní poradcovia) a s 
akýmkoľvek iným neštátnym alebo 
štátnym subjektom priamo spojeným s 
jeho obchodnými operáciami, produktmi 
alebo službami.

Subjekty budú musieť určiť, či komodity 
a výrobky v ich dodávateľských reťazcoch 
spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v 
nariadení, a to prístupom k informáciám 
o presnej pôdnej oblasti (oblastiach), z 
ktorej tieto výrobky pochádzajú, 
a vyhodnocovaním informácií o nich. 
Okrem environmentálnych kritérií musí 
prístup k informáciám subjektu umožniť 
dospieť k záveru, že tí, ktorí využívajú 
pôdu na výrobu FERC, majú na to nárok 
a že neporušujú alebo neporušovali 
žiadne ľudské práva uvedené v nariadení 
a získali slobodný, predchádzajúci a 
informovaný súhlas od držiteľov práv na 
túto pôdu. Od prevádzkovateľov by sa 
malo požadovať najmä to, aby mali a 
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sprístupnili informácie o:
I. Presnej oblasti (alebo oblastiach) zberu, 
ťažby alebo výroby komodít. Pokiaľ ide o 
hovädzí dobytok, hovädzie mäso a kožu, 
subjekty musia mať možnosť získať 
informácie o rôznych plochách pasienkov, 
kde bol dobytok kŕmený, alebo kde sa 
dobytok pásol počas kŕmenia, o pôvode 
použitého krmiva.
II. Súčasnom ekologickom stave oblasti 
zberu, ťažby alebo výroby.
III. Ekologickom stave oblasti k 
uvedenému koncovému dátumu.
IV. Právnom štatúte pôdy 
(vlastníctvo/názov vrátane formálnych a 
obyčajových práv IPLC na pôdu, územia a 
zdroje) a dôkaz o slobodnom, predbežnom 
a informovanom súhlase.
V. Prvky dodávateľského reťazca 
príslušnej komodity s cieľom získať 
informácie o pravdepodobnosti rizika 
kontaminácie 1. s výrobkami neznámeho 
pôvodu alebo 2. pochádzajúcimi z 
odlesnených oblastí alebo 3. z oblastí, v 
ktorých došlo ku konverzii a degradácii 
lesov, lesov a ekosystémov 4., kde a za 
akých podmienok sa komodity 
transformujú alebo spracúvajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 462
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali prijať 
všetky potrebné opatrenia na dodržiavanie 
a zabezpečenie rešpektovania životného 
prostredia a ľudských práv v celom 
svojom hodnotovom reťazci. Mali by sem 
patriť všetky druhy obchodných vzťahov 

Subjekty by mali prijať všetky potrebné 
opatrenia na ochranu svetových lesov a 
ľudských práv v celom svojom 
hodnotovom reťazci.
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podniku s obchodnými partnermi a 
subjektmi v celom jeho hodnotovom 
reťazci (dodávatelia, nadobúdatelia 
franchisingu, nadobúdatelia licencií, 
spoločné podniky, investori, klienti, 
dodávatelia, zákazníci, konzultanti, 
finanční a iní poradcovia) a s 
akýmkoľvek iným neštátnym alebo 
štátnym subjektom priamo spojeným s 
jeho obchodnými operáciami, produktmi 
alebo službami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 463
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali prijať 
všetky potrebné opatrenia na dodržiavanie 
a zabezpečenie rešpektovania životného 
prostredia a ľudských práv v celom svojom 
hodnotovom reťazci. Mali by sem patriť 
všetky druhy obchodných vzťahov podniku 
s obchodnými partnermi a subjektmi v 
celom jeho hodnotovom reťazci 
(dodávatelia, nadobúdatelia franchisingu, 
nadobúdatelia licencií, spoločné podniky, 
investori, klienti, dodávatelia, zákazníci, 
konzultanti, finanční a iní poradcovia) a s 
akýmkoľvek iným neštátnym alebo 
štátnym subjektom priamo spojeným s jeho 
obchodnými operáciami, produktmi alebo 
službami.

Hospodárske subjekty by mali prijať 
všetky potrebné opatrenia a podrobiť sa 
kontrole (zavedené príslušnými orgánmi 
členských štátov EÚ) na dodržiavanie a 
zabezpečenie rešpektovania životného 
prostredia a ľudských práv v celom svojom 
hodnotovom reťazci. Mali by sem patriť 
všetky druhy obchodných vzťahov podniku 
s obchodnými partnermi a subjektmi v 
celom jeho hodnotovom reťazci 
(dodávatelia, nadobúdatelia franchisingu, 
nadobúdatelia licencií, spoločné podniky, 
investori, klienti, dodávatelia, zákazníci, 
konzultanti, finanční a iní poradcovia) a s 
akýmkoľvek iným neštátnym alebo 
štátnym subjektom priamo spojeným s jeho 
obchodnými operáciami, produktmi alebo 
službami.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 464
Stanislav Polčák
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Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali prijať 
všetky potrebné opatrenia na dodržiavanie 
a zabezpečenie rešpektovania životného 
prostredia a ľudských práv v celom 
svojom hodnotovom reťazci. Mali by sem 
patriť všetky druhy obchodných vzťahov 
podniku s obchodnými partnermi a 
subjektmi v celom jeho hodnotovom 
reťazci (dodávatelia, nadobúdatelia 
franchisingu, nadobúdatelia licencií, 
spoločné podniky, investori, klienti, 
dodávatelia, zákazníci, konzultanti, 
finanční a iní poradcovia) a s akýmkoľvek 
iným neštátnym alebo štátnym subjektom 
priamo spojeným s jeho obchodnými 
operáciami, produktmi alebo službami.

Hospodárske subjekty by mali prijať 
všetky potrebné opatrenia na dodržiavanie 
rešpektovania lesov a prírodných 
ekosystémov a rešpektovanie súvisiacich 
ľudských práv v celom svojom 
hodnotovom reťazci. Mali by sem patriť 
všetky druhy obchodných vzťahov podniku 
s obchodnými partnermi a subjektmi v 
celom jeho hodnotovom reťazci 
(dodávatelia, nadobúdatelia franchisingu, 
nadobúdatelia licencií, spoločné podniky, 
investori, klienti, dodávatelia, zákazníci, 
konzultanti, finanční a iní poradcovia) a s 
akýmkoľvek iným neštátnym alebo 
štátnym subjektom priamo spojeným s jeho 
obchodnými operáciami, produktmi alebo 
službami.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 465
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali prijať 
všetky potrebné opatrenia na dodržiavanie 
a zabezpečenie rešpektovania životného 
prostredia a ľudských práv v celom svojom 
hodnotovom reťazci. Mali by sem patriť 
všetky druhy obchodných vzťahov podniku 
s obchodnými partnermi a subjektmi v 
celom jeho hodnotovom reťazci 
(dodávatelia, nadobúdatelia franchisingu, 
nadobúdatelia licencií, spoločné podniky, 
investori, klienti, dodávatelia, zákazníci, 
konzultanti, finanční a iní poradcovia) a s 
akýmkoľvek iným neštátnym alebo 

Hospodárske subjekty by mali prijať 
všetky potrebné opatrenia na dodržiavanie 
a zabezpečenie rešpektovania životného 
prostredia a ľudských práv v celom svojom 
hodnotovom reťazci. Mali by sem patriť 
všetky druhy obchodných vzťahov podniku 
s obchodnými partnermi a subjektmi v 
celom jeho hodnotovom reťazci 
(dodávatelia, obchodníci, nadobúdatelia 
franchisingu, nadobúdatelia licencií, 
spoločné podniky, investori, klienti, 
dodávatelia, zákazníci, konzultanti, 
finanční a iní poradcovia) a s akýmkoľvek 
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štátnym subjektom priamo spojeným s jeho 
obchodnými operáciami, produktmi alebo 
službami.

iným neštátnym alebo štátnym subjektom 
priamo spojeným s jeho obchodnými 
operáciami, produktmi alebo službami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 466
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – bod 4.1 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali prijať 
všetky potrebné opatrenia na dodržiavanie 
a zabezpečenie rešpektovania životného 
prostredia a ľudských práv v celom svojom 
hodnotovom reťazci. Mali by sem patriť 
všetky druhy obchodných vzťahov podniku 
s obchodnými partnermi a subjektmi v 
celom jeho hodnotovom reťazci 
(dodávatelia, nadobúdatelia franchisingu, 
nadobúdatelia licencií, spoločné podniky, 
investori, klienti, dodávatelia, zákazníci, 
konzultanti, finanční a iní poradcovia) a s 
akýmkoľvek iným neštátnym alebo 
štátnym subjektom priamo spojeným s jeho 
obchodnými operáciami, produktmi alebo 
službami.

Hospodárske subjekty by mali prijať 
všetky potrebné opatrenia na dodržiavanie 
a zabezpečenie rešpektovania životného 
prostredia a ľudských práv v celom svojom 
hodnotovom reťazci. Mali by sem patriť 
všetky druhy obchodných vzťahov podniku 
s obchodnými partnermi a subjektmi v 
celom jeho hodnotovom reťazci 
(dodávatelia, nadobúdatelia franchisingu, 
nadobúdatelia licencií, spoločné podniky, 
investori, klienti, dodávatelia, konzultanti, 
finanční a iní poradcovia) a s akýmkoľvek 
iným neštátnym alebo štátnym subjektom 
priamo spojeným s jeho obchodnými 
operáciami, produktmi alebo službami.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 467
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by pri tom mali 
uplatňovať prístup založený na riziku, 
pokiaľ ide o náležitú starostlivosť, ak 
povaha a rozsah náležitej starostlivosti 

Hospodárske subjekty by pri tom mali 
uplatňovať prístup založený na dôkaze, 
ktorý je verejne prístupný na konzultáciu, 
na prostriedkoch, transparentnosti a 
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zodpovedajú druhu a úrovni rizika 
nepriaznivých vplyvov. Oblasti s vyšším 
rizikom by mali podliehať zvýšenej 
náležitej starostlivosti.

spolupráci pri kontrole environmentálnej 
zodpovednosti, ak povaha a rozsah dôkazu 
zodpovedajú druhu a úrovni rizika 
identifikovaného hospodárskymi 
subjektmi, ktorý môže mať nepriaznivé 
účinky na lesy. Oblasti s vyšším rizikom 
by mali podliehať hodnoteniu a zvýšeným 
kontrolám.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 468
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by pri tom mali 
uplatňovať prístup založený na riziku, 
pokiaľ ide o náležitú starostlivosť, ak 
povaha a rozsah náležitej starostlivosti 
zodpovedajú druhu a úrovni rizika 
nepriaznivých vplyvov. Oblasti s vyšším 
rizikom by mali podliehať zvýšenej 
náležitej starostlivosti.

Subjekty by pri tom mali uplatňovať 
prístup založený na riziku, pokiaľ ide o 
náležitú starostlivosť, ak povaha a rozsah 
náležitej starostlivosti zodpovedajú druhu a 
úrovni rizika nepriaznivých vplyvov. 
Oblasti s vyšším rizikom by mali podliehať 
zvýšenej náležitej starostlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 469
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Primerane a účinne by sa mali zahrnúť 
tieto opatrenia:

Pri navrhovaní účinnej náležitej 
starostlivosti sa zohľadňujú tieto 
opatrenia:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 470
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno a – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

a) Mapovanie celého hodnotového 
reťazca

a) Povinnosť vysledovateľnosti

Or. en

Pozmeňujúci návrh 471
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno a – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali mať úplný 
prehľad o všetkých subjektoch na všetkých 
úrovniach svojich hodnotových reťazcov, 
či už ide o dodávateľov, nadobúdateľov 
franchisingu, nadobúdateľov licencií, 
spoločné podniky, investorov, klientov, 
dodávateľov, odberateľov, konzultantov, 
finančných, právnych a iných poradcov.

Hospodárske subjekty by mali mať úplný 
prehľad o všetkých subjektoch na všetkých 
úrovniach svojich hodnotových reťazcov, 
či už ide o dodávateľov, obchodníkov, 
nadobúdateľov franchisingu, 
nadobúdateľov licencií, spoločné podniky, 
investorov, klientov, dodávateľov, 
odberateľov, konzultantov, finančných, 
právnych a iných poradcov.

Od prevádzkovateľov by sa malo 
požadovať najmä, aby mali a sprístupnili 
informácie o:
– presnej oblasti (alebo oblastiach) zberu, 
ťažby alebo výroby komodít;
– súčasnom ekologickom stave oblasti 
zberu, ťažby alebo výroby;
– ekologickom stave oblasti k uvedenému 
koncovému dátumu;
– prvky dodávateľského reťazca 
príslušnej komodity s cieľom získať 
informácie o pravdepodobnosti rizika 
kontaminácie s výrobkami neznámeho 
pôvodu alebo pochádzajúcimi z 
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odlesnených oblastí alebo z oblastí, v 
ktorých došlo ku konverzii a degradácii 
prírodných lesov, lesov a ekosystémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 472
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno a – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali mať úplný 
prehľad o všetkých subjektoch na 
všetkých úrovniach svojich hodnotových 
reťazcov, či už ide o dodávateľov, 
nadobúdateľov franchisingu, 
nadobúdateľov licencií, spoločné podniky, 
investorov, klientov, dodávateľov, 
odberateľov, konzultantov, finančných, 
právnych a iných poradcov.

Hospodárske subjekty určia, či komodity a 
výrobky v ich celých hodnotových 
reťazcoch spĺňajú kritériá udržateľnosti a 
ľudských práv uvedené v návrhu, a to 
prístupom k informáciám o presnej 
pôdnej oblasti (oblastiach), z ktorých tento 
tovar pochádza, a vyhodnocovaním 
informácií o nich. Okrem 
environmentálnych kritérií musí prístup k 
informáciám subjektu umožniť dospieť k 
záveru, že tí, ktorí využívajú pôdu na 
výrobu FERC, majú na to nárok a získali 
slobodný, predbežný a informovaný 
súhlas od držiteľov práv na tieto pôdne 
oblasti a že tieto neporušujú ani 
neporušili žiadne ľudské práva uvedené v 
tomto návrhu.
Od subjektov sa požaduje najmä to, aby 
mali a sprístupnili informácie o:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 473
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno a – odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali mať úplný 
prehľad o všetkých subjektoch na 
všetkých úrovniach svojich hodnotových 
reťazcov, či už ide o dodávateľov, 
nadobúdateľov franchisingu, 
nadobúdateľov licencií, spoločné podniky, 
investorov, klientov, dodávateľov, 
odberateľov, konzultantov, finančných, 
právnych a iných poradcov.

Subjekty by mali stanoviť opatrenia a 
postupy poskytujúce prístup k príslušným 
informáciám o dodávkach komodít 
prevádzkovateľa, ktoré patria do rozsahu 
pôsobnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 474
Alexander Bernhuber

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno a – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali mať úplný 
prehľad o všetkých subjektoch na všetkých 
úrovniach svojich hodnotových reťazcov, 
či už ide o dodávateľov, nadobúdateľov 
franchisingu, nadobúdateľov licencií, 
spoločné podniky, investorov, klientov, 
dodávateľov, odberateľov, konzultantov, 
finančných, právnych a iných poradcov.

Hospodárske subjekty by mali mať úplný 
prehľad o všetkých subjektoch na všetkých 
úrovniach svojich hodnotových reťazcov, 
počnúc od prvej úrovne spracovania, či už 
ide o dodávateľov, nadobúdateľov 
franchisingu, nadobúdateľov licencií, 
spoločné podniky, investorov, klientov, 
dodávateľov, odberateľov, konzultantov, 
finančných, právnych a iných poradcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 475
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno a – pododsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali mať úplný 
prehľad o všetkých subjektoch na všetkých 
úrovniach svojich hodnotových reťazcov, 

Hospodárske subjekty by mali mať úplný 
prehľad o všetkých subjektoch na všetkých 
úrovniach svojich hodnotových reťazcov, 
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či už ide o dodávateľov, nadobúdateľov 
franchisingu, nadobúdateľov licencií, 
spoločné podniky, investorov, klientov, 
dodávateľov, odberateľov, konzultantov, 
finančných, právnych a iných poradcov.

či už ide o dodávateľov, nadobúdateľov 
franchisingu, nadobúdateľov licencií, 
spoločné podniky, investorov, klientov 
a dodávateľov.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 476
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno a – odsek 1 – písmeno i (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

i) Presnej oblasti alebo oblastiach 
zberu, ťažby alebo výroby komodít. 
Pokiaľ ide o hovädzí dobytok, hovädzie 
mäso a kožu, hospodárske subjekty musia 
mať možnosť získať informácie o 
rôznych plochách pasienkov, kde bol 
dobytok kŕmený, alebo kde sa dobytok 
pásol počas kŕmenia, o pôvode použitého 
krmiva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 477
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno a – odsek 1 – písmeno ii (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ii) súčasnom ekologickom stave 
oblasti zberu, ťažby alebo výroby;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 478
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno a – odsek 1 – písmeno iii (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

iii) ekologickom stave oblasti k 
uvedenému koncovému dátumu tohto 
návrhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 479
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno a – odsek 1 – písmeno iv (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

iv) právnom štatúte pôdy 
(vlastníctvo/názov vrátane formálnych a 
obyčajových práv pôvodného obyvateľstva 
a miestnych komunít na pôdu, územia a 
zdroje) a dôkaz o slobodnom, predbežnom 
a informovanom súhlase.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 480
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia SPUREK, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena, Demetris 
Papadakis

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno a – odsek 1 – písmeno v (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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v) prvkoch dodávateľského reťazca 
príslušnej komodity s cieľom získať 
informácie o pravdepodobnosti rizika 
kontaminácie 1. výrobkami neznámeho 
pôvodu alebo 2. pochádzajúcimi z 
odlesnených oblastí alebo z 3. oblastí, v 
ktorých došlo ku konverzii a degradácii 
prírodných lesov, lesov a ekosystémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 481
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia SPUREK, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena, Demetris 
Papadakis

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno a – odsek 1 – písmeno vi (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

vi) kde sa komodity ťažia, 
transformujú alebo spracúvajú s cieľom 
stanoviť súlad so záväzkami v oblasti 
ľudských práv podľa tohto návrhu, ako aj 
kým a za akých podmienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 482
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno a – odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Od hospodárskych subjektov by sa malo 
vyžadovať, aby mali po nadobudnutí 
účinnosti návrhu, ako sa stanovuje v 
článku 5 písm. a), prístup ku všetkým 
informáciám týkajúcim sa pôvodu 
výrobkov, ktoré vstupujú na vnútorný trh 
Únie prostredníctvom systematického 
vyhlásenia o GPS súradniciach pre tieto 
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komodity.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 483
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno b – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b) Identifikovanie a posudzovanie 
reálnych a potenciálnych rizík pre lesy a 
ekosystémy v hodnotových reťazcoch na 
základe kritérií stanovených v návrhu

b) Identifikovanie a posudzovanie 
reálnych a potenciálnych rizík 
odlesňovania v hodnotových reťazcoch

Or. en

Pozmeňujúci návrh 484
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno b – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b) Identifikovanie a posudzovanie 
reálnych a potenciálnych rizík pre lesy a 
ekosystémy v hodnotových reťazcoch na 
základe kritérií stanovených v návrhu

b) Identifikovanie a posudzovanie 
reálnych a potenciálnych rizík pre lesy a 
ich ekosystémy v hodnotových reťazcoch 
na základe kritérií stanovených v návrhu

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 485
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno b – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ak hospodársky subjekt zavedie nové Prevádzkovatelia by mali stanoviť postupy 
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operácie alebo zapojí nových obchodných 
partnerov, mal by identifikovať subjekty 
zapojené do nového dodávateľského 
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 ujmy, ako aj možné 
riziká. Analýza rizík by sa mala vykonať 
so zreteľom na riziká, ktoré predstavujú 
činnosti hospodárskeho subjektu alebo 
ich vplyv na životné prostredie, 
jednotlivcov alebo spoločenstvá, a nielen 
so zreteľom na významné riziko pre 
podnikových akcionárov.

hodnotenia rizika, ktoré by subjektu 
umožnili analyzovať a posúdiť riziko 
odlesňovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 486
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno b – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ak hospodársky subjekt zavedie nové 
operácie alebo zapojí nových obchodných 
partnerov, mal by identifikovať subjekty 
zapojené do nového dodávateľského 
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 ujmy, 
ako aj možné riziká. Analýza rizík by sa 
mala vykonať so zreteľom na riziká, ktoré 
predstavujú činnosti hospodárskeho 
subjektu alebo ich vplyv na životné 
prostredie, jednotlivcov alebo 
spoločenstvá, a nielen so zreteľom na 
významné riziko pre podnikových 
akcionárov.

Ak hospodársky subjekt zavedie nové 
operácie alebo zapojí nových obchodných 
partnerov, mal by identifikovať subjekty 
zapojené do nového dodávateľského 
reťazca a posúdiť ich politiky a postupy, 
ako aj ich miesta ťažby, výroby, získavania 
a spracovania. Certifikačné systémy by 
mali vyžadovať vysledovateľnosť, pokiaľ 
ide o pôvod výrobkov, pričom osobitnú 
pozornosť treba venovať používaniu a 
podpore technológií GPS, ktoré umožňujú 
presné mapovanie príslušných 
poľnohospodárskych podnikov a pôdy. V 
prípade existujúcich operácií by sa mali 
identifikovať a posúdiť pretrvávajúce 
nepriaznivé vplyvy a ujmy, ako aj možné 
riziká. Analýza rizík by sa mala vykonať so 
zreteľom na riziká, ktoré predstavujú 
činnosti hospodárskeho subjektu alebo ich 
vplyv na životné prostredie, jednotlivcov 
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alebo spoločenstvá, a nielen so zreteľom na 
významné riziko pre podnikových 
akcionárov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 487
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia SPUREK, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena, Demetris 
Papadakis

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno b – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ak hospodársky subjekt zavedie nové 
operácie alebo zapojí nových obchodných 
partnerov, mal by identifikovať subjekty 
zapojené do nového dodávateľského 
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 ujmy, 
ako aj možné riziká. Analýza rizík by sa 
mala vykonať so zreteľom na riziká, ktoré 
predstavujú činnosti hospodárskeho 
subjektu alebo ich vplyv na životné 
prostredie, jednotlivcov alebo 
spoločenstvá, a nielen so zreteľom na 
významné riziko pre podnikových 
akcionárov.

Ak hospodársky subjekt zavedie nové 
operácie alebo zapojí nových obchodných 
partnerov a investícií, mal by identifikovať 
subjekty zapojené do nového 
dodávateľského 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 ujmy, ako aj možné 
riziká. Analýza rizík by sa mala vykonať so 
zreteľom na riziká, ktoré predstavujú 
činnosti hospodárskeho subjektu alebo ich 
vplyv na životné prostredie, pôvodné 
obyvateľstvo, miestne spoločenstvá a 
jednotlivcov, a nielen so zreteľom na 
významné riziko pre podnikových 
akcionárov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 488
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno b – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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Ak hospodársky subjekt zavedie nové 
operácie alebo zapojí nových obchodných 
partnerov, mal by identifikovať subjekty 
zapojené do nového dodávateľského 
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 ujmy, 
ako aj možné riziká. Analýza rizík by sa 
mala vykonať so zreteľom na riziká, ktoré 
predstavujú činnosti hospodárskeho 
subjektu alebo ich vplyv na životné 
prostredie, jednotlivcov alebo 
spoločenstvá, a nielen so zreteľom na 
významné riziko pre podnikových 
akcionárov.

Ak hospodársky subjekt zavedie nové 
operácie alebo zapojí nových obchodných 
partnerov a investícií, mal by identifikovať 
subjekty zapojené do nového 
dodávateľského 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 ujmy, ako aj možné 
riziká. Analýza rizík by sa mala vykonať so 
zreteľom na riziká, ktoré predstavujú 
činnosti hospodárskeho subjektu alebo ich 
vplyv na životné prostredie, pôvodné 
obyvateľstvo a miestne spoločenstvá, a 
nielen so zreteľom na významné riziko pre 
podnikových akcionárov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 489
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno b – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ak hospodársky subjekt zavedie nové 
operácie alebo zapojí nových obchodných 
partnerov, mal by identifikovať subjekty 
zapojené do nového dodávateľského 
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 ujmy, 
ako aj možné riziká. Analýza rizík by sa 
mala vykonať so zreteľom na riziká, ktoré 
predstavujú činnosti hospodárskeho 
subjektu alebo ich vplyv na životné 
prostredie, jednotlivcov alebo 
spoločenstvá, a nielen so zreteľom na 
významné riziko pre podnikových 
akcionárov.

Ak hospodársky subjekt zavedie nové 
operácie alebo zapojí nových obchodných 
partnerov, mal by identifikovať subjekty 
zapojené do nového dodávateľského 
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 ujmy, 
ako aj možné riziká. Analýza rizík by sa 
mala vykonať so zreteľom na riziká, ktoré 
predstavujú činnosti hospodárskeho 
subjektu alebo ich vplyv na životné 
prostredie, jednotlivcov alebo pôvodné 
obyvateľstvo a miestne spoločenstvá, a 
nielen so zreteľom na významné riziko pre 
podnikových akcionárov.
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Pozmeňujúci návrh 490
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno b – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ak hospodársky subjekt zavedie nové 
operácie alebo zapojí nových obchodných 
partnerov, mal by identifikovať subjekty 
zapojené do nového dodávateľského 
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 ujmy, 
ako aj možné riziká. Analýza rizík by sa 
mala vykonať so zreteľom na riziká, ktoré 
predstavujú činnosti hospodárskeho 
subjektu alebo ich vplyv na životné 
prostredie, jednotlivcov alebo 
spoločenstvá, a nielen so zreteľom na 
významné riziko pre podnikových 
akcionárov.

Ak hospodársky subjekt zavedie nové 
operácie alebo zapojí nových obchodných 
partnerov, mal by identifikovať subjekty 
zapojené do nového dodávateľského 
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 ujmy, 
ako aj možné riziká. Analýza rizík by sa 
mala vykonať so zreteľom na riziká, ktoré 
predstavujú činnosti hospodárskeho 
subjektu alebo ich vplyv na lesy a prírodné 
ekosystémy a jednotlivcov alebo 
spoločenstvá, a nielen so zreteľom na 
významné riziko pre podnikových 
akcionárov.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 491
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4-1 – odsek 3 – písmeno b – odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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 
uprednostňovať dodávateľov za náležitú 
starostlivosť.

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 492
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno b – odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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 
uprednostňovať dodávateľov za náležitú 
starostlivosť.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 493
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha 1 – časť 4 – bod 4.1 – odsek 3 – písmeno c – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Opatrenia na zmierňovanie a preventívne 
opatrenia môžu vyžadovať, aby 
hospodársky subjekt prijal súbor opatrení, 
ako napríklad zmenu nákupných 
postupov na zmenu typov zakúpených 
lesníckych výrobkov, zmenu zmlúv s 
dodávateľmi, poskytovanie podpory 
dodávateľom pri zmene ich postupov atď. 
Opatrenia zmierňovania by mali byť v 
prvom rade zamerané na zlepšenie 
postupov v celom dodávateľskom reťazci. 
Ak zlepšenia dostatočne neznižujú riziká, 
mala by sa zvážiť zmena nákupných a 
investičných rozhodnutí.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 494
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia SPUREK, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Mohammed Chahim

Návrh uznesenia
Príloha 1 – časť 4 – bod 4.1 – odsek 3 – písmeno c – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Opatrenia na zmierňovanie a preventívne 
opatrenia môžu vyžadovať, aby 
hospodársky subjekt prijal súbor opatrení, 
ako napríklad zmenu nákupných 
postupov na zmenu typov zakúpených 
lesníckych výrobkov, zmenu zmlúv s 
dodávateľmi, poskytovanie podpory 
dodávateľom pri zmene ich postupov atď. 
Opatrenia zmierňovania by mali byť v 
prvom rade zamerané na zlepšenie 
postupov v celom dodávateľskom reťazci. 
Ak zlepšenia dostatočne neznižujú riziká, 
mala by sa zvážiť zmena nákupných a 
investičných rozhodnutí.

S výnimkou prípadu, keď je riziko zistené 
v priebehu postupov identifikácie 
a posudzovania rizika uvedených v 
písmene b) zanedbateľné, a preto nemá 
subjekt žiadny zostávajúci dôvod, ktorý by 
sa mal týkať toho, že komodity a výrobky 
nemusia spĺňať kritériá stanovené v tomto 
rámci, prevádzkovatelia by mali prijať 
postupy na zmiernenie rizika. Tieto 
postupy by mali pozostávať zo súboru 
opatrení, ktoré účinne a preukázateľne 
znižujú na zanedbateľnú úroveň všetky 
zistené riziká, napr. zmenu zmlúv s 
dodávateľmi, poskytovanie podpory 
dodávateľom pri zmene ich postupov, 
zmenu nákupných a investičných postupov 
na účely a so zreteľom na zákonné 
umiestnenie dotknutých komodít a 
výrobkov na vnútorný trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 495
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha 1 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 3 – písmeno c – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Opatrenia na zmierňovanie a preventívne 
opatrenia môžu vyžadovať, aby 
hospodársky subjekt prijal súbor opatrení, 
ako napríklad zmenu nákupných 
postupov na zmenu typov zakúpených 
lesníckych výrobkov, zmenu zmlúv s 

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 
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dodávateľmi, poskytovanie podpory 
dodávateľom pri zmene ich postupov atď. 
Opatrenia zmierňovania by mali byť v 
prvom rade zamerané na zlepšenie 
postupov v celom dodávateľskom reťazci. 
Ak zlepšenia dostatočne neznižujú riziká, 
mala by sa zvážiť zmena nákupných a 
investičných rozhodnutí.

informácie alebo dokumenty a/alebo 
požiadavku overenia treťou stranou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 496
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha 1 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 3 – písmeno c – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Opatrenia na zmierňovanie a preventívne 
opatrenia môžu vyžadovať, aby 
hospodársky subjekt prijal súbor opatrení, 
ako napríklad zmenu nákupných 
postupov na zmenu typov zakúpených 
lesníckych výrobkov, zmenu zmlúv s 
dodávateľmi, poskytovanie podpory 
dodávateľom pri zmene ich postupov atď. 
Opatrenia zmierňovania by mali byť v 
prvom rade zamerané na zlepšenie 
postupov v celom dodávateľskom reťazci. 
Ak zlepšenia dostatočne neznižujú riziká, 
mala by sa zvážiť zmena nákupných a 
investičných rozhodnutí.

S výnimkou prípadu, keď je riziko zistené 
v priebehu postupov identifikácie 
a posudzovania rizika uvedených v 
písmene b) zanedbateľné, a preto nemá 
subjekt žiadny zostávajúci dôvod, ktorý by 
sa mal týkať toho, že komodity a výrobky 
nemusia spĺňať kritériá stanovené v tomto 
rámci, prevádzkovatelia by mali prijať 
postupy na zmiernenie rizika. Tieto 
postupy by mali pozostávať zo súboru 
opatrení, ktoré účinne a preukázateľne 
znižujú na zanedbateľnú úroveň všetky 
zistené riziká, napr. zmenu zmlúv s 
dodávateľmi, poskytovanie podpory 
dodávateľom pri zmene ich postupov, 
zmenu nákupných postupov na účely a so 
zreteľom na zákonné umiestnenie 
dotknutých komodít a výrobkov na 
vnútorný trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 497
Kateřina Konečná
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Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno c – odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

S výnimkou prípadu, keď je riziko zistené 
v priebehu postupov identifikácie 
a posudzovania rizika uvedených v 
písmene b) zanedbateľné, a preto nemá 
subjekt žiadny zostávajúci dôvod, ktorý by 
sa mal týkať toho, že komodity a výrobky 
nemusia spĺňať kritériá stanovené v tomto 
rámci, prevádzkovatelia by mali prijať 
postupy na zmiernenie rizika. Tieto 
postupy by mali pozostávať zo súboru 
opatrení, ktoré účinne a preukázateľne 
znižujú na zanedbateľnú úroveň všetky 
zistené riziká, napr. zmenu zmlúv s 
dodávateľmi, poskytovanie podpory 
dodávateľom pri zmene ich postupov, 
zmenu nákupných postupov na účely a so 
zreteľom na zákonné umiestnenie 
dotknutých komodít a výrobkov na 
vnútorný trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 498
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno d – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

d) Zastavenie zneužívania životného 
prostredia a ľudských práv

d) Zastavenie poškodzovania lesov a 
prírodných ekosystémov alebo súvisiaceho 
zneužívania ľudských práv

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 499
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
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Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno d – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

d) Zastavenie zneužívania životného 
prostredia a ľudských práv

d) Nezávislý externý audit náležitej 
starostlivosti v dodávateľskom reťazci 
vykonaný treťou stranou

Or. en

Pozmeňujúci návrh 500
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno d – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali ukončiť 
všetky činnosti, ktoré spôsobujú alebo 
potenciálne spôsobujú nepriaznivé vplyvy, 
ktorým nie je možné zabrániť, alebo k 
nim prispievajú či potenciálne prispievajú.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 501
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia SPUREK, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Mohammed Chahim

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno d – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali ukončiť 
všetky činnosti, ktoré spôsobujú alebo 
potenciálne spôsobujú nepriaznivé vplyvy, 
ktorým nie je možné zabrániť, alebo k 
nim prispievajú či potenciálne prispievajú.

Ak hospodárske subjekty po dôkladnom 
splnení požiadaviek uvedených v 
písmenách a), b) a c) dospeli k záveru, že 
činnosti alebo časti činností prispievajú či 
potenciálne prispievajú k nepriaznivým 
vplyvom, ktorým nie je možné zabrániť 
alebo ich zmierniť, mali by sa všetky tieto 
činnosti alebo ich časti ukončiť.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 502
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno d – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali ukončiť 
všetky činnosti, ktoré spôsobujú alebo 
potenciálne spôsobujú nepriaznivé vplyvy, 
ktorým nie je možné zabrániť, alebo k nim 
prispievajú či potenciálne prispievajú.

Hospodárske subjekty by mali ukončiť 
všetky činnosti, ktoré spôsobujú alebo 
potenciálne spôsobujú nepriaznivé vplyvy 
na lesy, prírodné ekosystémy alebo 
súvisiace ľudské práva, ktorým nie je 
možné zabrániť, alebo k nim prispievajú či 
potenciálne prispievajú.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 503
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno e – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

e) Monitorovanie vykonávania a 
účinnosti prijatých opatrení a neustále 
zlepšovanie účinnosti ich náležitej 
starostlivosti

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 504
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – bod 4.1 – odsek 3 – písmeno e – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

e) Monitorovanie vykonávania a 
účinnosti prijatých opatrení a neustále 
zlepšovanie účinnosti ich náležitej 

e) Monitorovanie vykonávania a 
účinnosti prijatých opatrení a neustále 
zlepšovanie účinnosti ich záväzkov v 



PE655.680v01-00 270/319 AM\1210205SK.docx

SK

starostlivosti oblasti environmentálnej zodpovednosti

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 505
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno e – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

e) Monitorovanie vykonávania a 
účinnosti prijatých opatrení a neustále 
zlepšovanie účinnosti ich náležitej 
starostlivosti

e) Monitorovanie a neustále 
zlepšovanie ich systému náležitej 
starostlivosti

Or. en

Pozmeňujúci návrh 506
Maria Arena

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno e – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

e) Monitorovanie vykonávania a 
účinnosti prijatých opatrení a neustále 
zlepšovanie účinnosti ich náležitej 
starostlivosti

e) Monitorovanie vykonávania a 
účinnosti prijatých opatrení a neustále 
zlepšovanie účinnosti ich systémov 
náležitej starostlivosti

Or. en

Pozmeňujúci návrh 507
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno e – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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e) Monitorovanie vykonávania a 
účinnosti prijatých opatrení a neustále 
zlepšovanie účinnosti ich náležitej 
starostlivosti

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 508
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno e – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali pravidelne 
kontrolovať, či ich činnosti v skutočnosti 
znižujú škodu, a ak nie, prispôsobiť ich 
alebo vyvinúť iné opatrenia. Tento systém 
by sa mal zakladať na kvalitatívnych a 
kvantitatívnych ukazovateľoch a na 
internej a externej spätnej väzbe.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 509
Maria Arena

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno e – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali pravidelne 
kontrolovať, či ich činnosti v skutočnosti 
znižujú škodu, a ak nie, prispôsobiť ich 
alebo vyvinúť iné opatrenia. Tento systém 
by sa mal zakladať na kvalitatívnych a 
kvantitatívnych ukazovateľoch a na 
internej a externej spätnej väzbe.

Hospodárske subjekty by mali pravidelne 
kontrolovať, či je ich systém náležitej 
starostlivosti vhodný na predchádzanie 
škodám a zabezpečenie súladu komodít a 
produktov s 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 a externej spätnej väzbe a jasných 
účtovných postupoch.
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Pozmeňujúci návrh 510
Nicolae Ştefănuță, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno e – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali pravidelne 
kontrolovať, či ich činnosti v skutočnosti 
znižujú škodu, a ak nie, prispôsobiť ich 
alebo vyvinúť iné opatrenia. Tento systém 
by sa mal zakladať na kvalitatívnych a 
kvantitatívnych ukazovateľoch a na 
internej a externej spätnej väzbe.

Hospodárske subjekty by mali pravidelne 
kontrolovať, či je ich systém náležitej 
starostlivosti vhodný na predchádzanie 
škodám a zabezpečenie súladu komodít a 
produktov s 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 511
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno e – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali pravidelne 
kontrolovať, či ich činnosti v skutočnosti 
znižujú škodu, a ak nie, prispôsobiť ich 
alebo vyvinúť iné opatrenia. Tento systém 
by sa mal zakladať na kvalitatívnych a 
kvantitatívnych ukazovateľoch a na 
internej a externej spätnej väzbe.

Hospodárske subjekty by mali pravidelne 
kontrolovať, či je ich systém náležitej 
starostlivosti vhodný na predchádzanie 
škodám a zabezpečenie súladu komodít a 
produktov s 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.
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Pozmeňujúci návrh 512
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno e – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali pravidelne 
kontrolovať, či ich činnosti v skutočnosti 
znižujú škodu, a ak nie, prispôsobiť ich 
alebo vyvinúť iné opatrenia. Tento systém 
by sa mal zakladať na kvalitatívnych a 
kvantitatívnych ukazovateľoch a na 
internej a externej spätnej väzbe.

Hospodárske subjekty by mali pravidelne 
kontrolovať, či je ich systém náležitej 
starostlivosti vhodný na predchádzanie 
škodám a zabezpečenie súladu komodít a 
produktov s 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 513
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Príloha I – oddiel 4 – bod 4.1 – odsek 3 – písmeno e – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali pravidelne 
kontrolovať, či ich činnosti v skutočnosti 
znižujú škodu, a ak nie, prispôsobiť ich 
alebo vyvinúť iné opatrenia. Tento systém 
by sa mal zakladať na kvalitatívnych a 
kvantitatívnych ukazovateľoch a na 
internej a externej spätnej väzbe.

Hospodárske subjekty by sa mali 
podrobovať kontrolám a mali by 
pravidelne kontrolovať, či ich činnosti v 
skutočnosti znižujú škodu, a ak nie, 
prispôsobiť ich alebo vyvinúť iné 
opatrenia. Tento systém by sa mal zakladať 
na kontrolách zo strany príslušných 
orgánov v rámci EÚ, na kvalitatívnych a 
kvantitatívnych ukazovateľoch a na 
internej a externej spätnej väzbe.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 514
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Príloha I – oddiel 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno f – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

f) Integrovanie certifikačných 
systémov tretích strán

f) Integrovanie certifikačných 
systémov 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 515
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – bod 4.1 – odsek 3 – písmeno f – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Certifikačné systémy tretích strán môžu 
dopĺňať a informovať hodnotenie rizika a 
zmierňovacie prvky systémov náležitej 
starostlivosti za predpokladu, že tieto 
systémy sú primerané z hľadiska rozsahu a 
pevnosti kritérií udržateľnosti a spĺňajú 
primerané úrovne transparentnosti, 
nestrannosti a spoľahlivosti. Certifikačné 
systémy tretích strán by mali spĺňať aj 
osobitné kritériá riadenia pozostávajúce z 
nezávislosti od odvetvia, začlenenia 
sociálnych a environmentálnych záujmov 
do stanovovania noriem, nezávislého 
externého auditu, zverejňovania 
audítorských správ, transparentnosti vo 
všetkých fázach a otvorenosti. Až po tom, 
ako hospodársky subjekt vykoná takéto 
posúdenie rozsahu a intenzity 
udržateľnosti a kritérií riadenia, môže sa 
rozhodnúť, že v prípade potreby a v 
relevantných prípadoch zohľadní systémy 
tretích strán. Certifikácia treťou stranou 
by však nemala narušiť zásadu 
zodpovednosti hospodárskeho subjektu.

Certifikačné systémy tretích strán môžu 
nahradiť hodnotenie rizika a zmierňovacie 
prvky systémov náležitej starostlivosti za 
predpokladu, že tieto systémy sú primerané 
z hľadiska rozsahu a pevnosti kritérií 
udržateľnosti a spĺňajú primerané úrovne 
transparentnosti, nestrannosti a 
spoľahlivosti. Certifikačné systémy tretích 
strán by mali spĺňať aj osobitné kritériá 
riadenia pozostávajúce zo začlenenia 
sociálnych a environmentálnych záujmov 
do stanovovania noriem, nezávislého 
externého auditu, zverejňovania 
audítorských správ, transparentnosti vo 
všetkých fázach a otvorenosti.
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Pozmeňujúci návrh 516
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Príloha I – oddiel 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno f – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Certifikačné systémy tretích strán môžu 
dopĺňať a informovať hodnotenie rizika a 
zmierňovacie prvky systémov náležitej 
starostlivosti za predpokladu, že tieto 
systémy sú primerané z hľadiska rozsahu a 
pevnosti kritérií udržateľnosti a spĺňajú 
primerané úrovne transparentnosti, 
nestrannosti a spoľahlivosti. Certifikačné 
systémy tretích strán by mali spĺňať aj 
osobitné kritériá riadenia pozostávajúce z 
nezávislosti od odvetvia, začlenenia 
sociálnych a environmentálnych záujmov 
do stanovovania noriem, nezávislého 
externého auditu, zverejňovania 
audítorských správ, transparentnosti vo 
všetkých fázach a otvorenosti. Až po tom, 
ako hospodársky subjekt vykoná takéto 
posúdenie rozsahu a intenzity 
udržateľnosti a kritérií riadenia, môže sa 
rozhodnúť, že v prípade potreby a v 
relevantných prípadoch zohľadní systémy 
tretích strán. Certifikácia treťou stranou 
by však nemala narušiť zásadu 
zodpovednosti hospodárskeho subjektu.

Certifikačné systémy môžu dopĺňať a 
informovať hodnotenie rizika a 
zmierňovacie prvky systémov náležitej 
starostlivosti za predpokladu, že tieto 
systémy sú primerané z hľadiska rozsahu a 
pevnosti kritérií udržateľnosti a spĺňajú 
primerané úrovne transparentnosti, 
nestrannosti a spoľahlivosti. Certifikačné 
systémy tretích strán by mali na 
príslušných úrovniach prevádzkovať 
vnútroštátne orgány, ktoré vo všeobecnom 
záujme zaručia ich nezávislosť od 
odvetvia, začlenenia sociálnych a 
environmentálnych záujmov do 
stanovovania noriem, nezávislého 
externého auditu, zverejňovania 
audítorských správ, transparentnosti vo 
všetkých fázach a otvorenosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 517
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno f – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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Certifikačné systémy tretích strán môžu 
dopĺňať a informovať hodnotenie rizika a 
zmierňovacie prvky systémov náležitej 
starostlivosti za predpokladu, že tieto 
systémy sú primerané z hľadiska rozsahu a 
pevnosti kritérií udržateľnosti a spĺňajú 
primerané úrovne transparentnosti, 
nestrannosti a spoľahlivosti. Certifikačné 
systémy tretích strán by mali spĺňať aj 
osobitné kritériá riadenia pozostávajúce z 
nezávislosti od odvetvia, začlenenia 
sociálnych a environmentálnych záujmov 
do stanovovania noriem, nezávislého 
externého auditu, zverejňovania 
audítorských správ, transparentnosti vo 
všetkých fázach a otvorenosti. Až po tom, 
ako hospodársky subjekt vykoná takéto 
posúdenie rozsahu a intenzity udržateľnosti 
a kritérií riadenia, môže sa rozhodnúť, že v 
prípade potreby a v relevantných prípadoch 
zohľadní systémy tretích strán. Certifikácia 
treťou stranou by však nemala narušiť 
zásadu zodpovednosti hospodárskeho 
subjektu.

Certifikačné systémy tretích strán môžu 
dopĺňať a informovať hodnotenie rizika a 
zmierňovacie prvky systémov náležitej 
starostlivosti za predpokladu, že tieto 
systémy sú primerané z hľadiska rozsahu a 
pevnosti kritérií udržateľnosti a spĺňajú 
primerané úrovne transparentnosti, 
nestrannosti a spoľahlivosti. Certifikačné 
systémy tretích strán by mali spĺňať aj 
osobitné kritériá riadenia pozostávajúce z 
nezávislosti od odvetvia, začlenenia 
sociálnych a environmentálnych záujmov 
do stanovovania noriem, nezávislého 
externého auditu, zverejňovania 
audítorských správ, transparentnosti vo 
všetkých fázach a otvorenosti. Certifikačné 
systémy tretích strán by mali dopĺňať 
systémy náležitej starostlivosti 
zabezpečením identifikácie pôvodu 
výrobkov. Až po tom, ako hospodársky 
subjekt vykoná takéto posúdenie rozsahu a 
intenzity udržateľnosti a kritérií riadenia, 
môže sa rozhodnúť, že v prípade potreby a 
v relevantných prípadoch zohľadní 
systémy tretích strán. Certifikácia treťou 
stranou by však nemala narušiť zásadu 
zodpovednosti hospodárskeho subjektu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 518
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno f – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Certifikačné systémy tretích strán môžu 
dopĺňať a informovať hodnotenie rizika a 
zmierňovacie prvky systémov náležitej 
starostlivosti za predpokladu, že tieto 
systémy sú primerané z hľadiska rozsahu a 
pevnosti kritérií udržateľnosti a spĺňajú 
primerané úrovne transparentnosti, 
nestrannosti a spoľahlivosti. Certifikačné 
systémy tretích strán by mali spĺňať aj 

Certifikačné systémy tretích strán môžu 
dopĺňať a informovať hodnotenie rizika a 
zmierňovacie prvky systémov náležitej 
starostlivosti za predpokladu, že tieto 
systémy sú primerané z hľadiska rozsahu a 
pevnosti kritérií udržateľnosti a spĺňajú 
primerané úrovne transparentnosti, 
nestrannosti a spoľahlivosti. Certifikačné 
systémy tretích strán by mali spĺňať aj 
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osobitné kritériá riadenia pozostávajúce z 
nezávislosti od odvetvia, začlenenia 
sociálnych a environmentálnych záujmov 
do stanovovania noriem, nezávislého 
externého auditu, zverejňovania 
audítorských správ, transparentnosti vo 
všetkých fázach a otvorenosti. Až po tom, 
ako hospodársky subjekt vykoná takéto 
posúdenie rozsahu a intenzity udržateľnosti 
a kritérií riadenia, môže sa rozhodnúť, že v 
prípade potreby a v relevantných prípadoch 
zohľadní systémy tretích strán. Certifikácia 
treťou stranou by však nemala narušiť 
zásadu zodpovednosti hospodárskeho 
subjektu.

osobitné kritériá riadenia pozostávajúce z 
nezávislosti od odvetvia, začlenenia 
sociálnych a environmentálnych záujmov 
do stanovovania noriem, nezávislého 
externého auditu, zverejňovania 
audítorských správ, transparentnosti vo 
všetkých fázach a otvorenosti. Až po tom, 
ako hospodársky subjekt vykoná takéto 
posúdenie rozsahu a intenzity udržateľnosti 
a kritérií riadenia, môže sa rozhodnúť, že v 
prípade potreby a v relevantných prípadoch 
zohľadní systémy tretích strán. Certifikácia 
treťou stranou by však nemala narušiť 
zásadu zodpovednosti hospodárskeho 
subjektu. Keď je to možné, mali by sa 
používať existujúce certifikačné schémy a 
monitorovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 519
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno f – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Certifikačné systémy tretích strán môžu 
dopĺňať a informovať hodnotenie rizika a 
zmierňovacie prvky systémov náležitej 
starostlivosti za predpokladu, že tieto 
systémy sú primerané z hľadiska rozsahu a 
pevnosti kritérií udržateľnosti a spĺňajú 
primerané úrovne transparentnosti, 
nestrannosti a spoľahlivosti. Certifikačné 
systémy tretích strán by mali spĺňať aj 
osobitné kritériá riadenia pozostávajúce z 
nezávislosti od odvetvia, začlenenia 
sociálnych a environmentálnych záujmov 
do stanovovania noriem, nezávislého 
externého auditu, zverejňovania 
audítorských správ, transparentnosti vo 
všetkých fázach a otvorenosti. Až po tom, 
ako hospodársky subjekt vykoná takéto 
posúdenie rozsahu a intenzity udržateľnosti 
a kritérií riadenia, môže sa rozhodnúť, že v 

Certifikačné systémy tretích strán môžu 
dopĺňať a informovať hodnotenie rizika a 
zmierňovacie prvky systémov náležitej 
starostlivosti za predpokladu, že tieto 
systémy sú primerané z hľadiska rozsahu a 
pevnosti kritérií udržateľnosti a spĺňajú 
primerané úrovne transparentnosti, 
nestrannosti a spoľahlivosti. Takéto 
systémy by mali udeľovať certifikáciu len 
produktom so 100 % certifikovaným 
obsahom. Certifikačné systémy tretích 
strán by mali spĺňať aj osobitné kritériá 
riadenia pozostávajúce z nezávislosti od 
odvetvia, začlenenia sociálnych a 
environmentálnych záujmov do 
stanovovania noriem, nezávislého 
externého auditu, zverejňovania 
audítorských správ, transparentnosti vo 
všetkých fázach a otvorenosti. Až po tom, 
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prípade potreby a v relevantných prípadoch 
zohľadní systémy tretích strán. Certifikácia 
treťou stranou by však nemala narušiť 
zásadu zodpovednosti hospodárskeho 
subjektu.

ako hospodársky subjekt vykoná takéto 
posúdenie rozsahu a intenzity udržateľnosti 
a kritérií riadenia, môže sa rozhodnúť, že v 
prípade potreby a v relevantných prípadoch 
zohľadní systémy tretích strán. Certifikácia 
treťou stranou by však nemala narušiť 
zásadu zodpovednosti hospodárskeho 
subjektu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 520
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno f – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Certifikačné systémy tretích strán môžu 
dopĺňať a informovať hodnotenie rizika a 
zmierňovacie prvky systémov náležitej 
starostlivosti za predpokladu, že tieto 
systémy sú primerané z hľadiska rozsahu a 
pevnosti kritérií udržateľnosti a spĺňajú 
primerané úrovne transparentnosti, 
nestrannosti a spoľahlivosti. Certifikačné 
systémy tretích strán by mali spĺňať aj 
osobitné kritériá riadenia pozostávajúce z 
nezávislosti od odvetvia, začlenenia 
sociálnych a environmentálnych záujmov 
do stanovovania noriem, nezávislého 
externého auditu, zverejňovania 
audítorských správ, transparentnosti vo 
všetkých fázach a otvorenosti. Až po tom, 
ako hospodársky subjekt vykoná takéto 
posúdenie rozsahu a intenzity 
udržateľnosti a kritérií riadenia, môže sa 
rozhodnúť, že v prípade potreby a v 
relevantných prípadoch zohľadní systémy 
tretích strán. Certifikácia treťou stranou 
by však nemala narušiť zásadu 
zodpovednosti hospodárskeho subjektu.

Certifikačné systémy tretích strán môžu 
dopĺňať a informovať hodnotenie rizika a 
zmierňovacie prvky systémov náležitej 
starostlivosti za predpokladu, že tieto 
systémy sú primerané z hľadiska rozsahu a 
pevnosti kritérií udržateľnosti a spĺňajú 
primerané úrovne transparentnosti, 
nestrannosti a spoľahlivosti. Certifikačné 
systémy tretích strán by mali spĺňať aj 
osobitné kritériá riadenia pozostávajúce z 
nezávislosti od odvetvia, začlenenia 
sociálnych a environmentálnych záujmov 
do stanovovania noriem, nezávislého 
externého auditu, zverejňovania 
audítorských správ, transparentnosti vo 
všetkých fázach a otvorenosti. Pri 
navrhovaní systémov zodpovednosti by sa 
mala zohľadniť implementácia a súlad s 
týmito systémami tretích strán. Komisia by 
mala stanoviť minimálne kritériá pre 
certifikačné systémy a certifikáciu 
certifikačných systémov; Subjekty by mali 
mať možnosť používať certifikačné 
systémy EÚ ako odvetvovú normu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 521
Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno f – odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Normy a certifikačné systémy, ktoré 
pomáhajú identifikovať a podporovať 
komodity, ktoré neprispievajú k 
odlesňovaniu, by sa mali posilniť okrem 
iného aj prostredníctvom štúdií o ich 
prínosoch a nedostatkoch a 
prostredníctvom vypracovania usmernení 
vrátane posúdenia založeného na určitých 
kritériách s cieľom preukázať 
dôveryhodnosť a spoľahlivosť rôznych 
noriem a systémov. Tieto kritériá by sa 
mali týkať takých aspektov, ako sú 
spoľahlivosť postupov certifikácie a 
akreditácie, nezávislé monitorovanie, 
možnosti monitorovania dodávateľského 
reťazca, požiadavky na ochranu pralesov 
a ekosystémov s vysokou hodnotou pre 
biodiverzitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 522
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno f a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

fa) Zmysluplné konzultácie s 
miestnymi spoločenstvami, a to aj 
prostredníctvom mechanizmov 
vybavovania sťažností a nápravy
Hospodárske subjekty by mali zabezpečiť, 
aby mali miestne komunity a komunity 
pôvodného obyvateľstva možnosti na 
oznamovanie rizík a obáv, ako aj na 
výmenu poznatkov pôvodného a 
miestneho obyvateľstva. Pre miestne 
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spoločenstvá by sa mali zaviesť aj spôsoby 
vybavovania sťažností, ktoré by sa mali 
začleniť do procesu náležitej 
starostlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 523
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno g – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Únia môže rokovať o dobrovoľných 
dohodách o partnerstve s krajinami 
produkujúcimi FERC (partnerské krajiny), 
ktoré majú pre zmluvné strany právne 
záväznú povinnosť implementovať 
licenčný systém a regulovať obchod s 
FERC v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi krajiny vyrábajúcej FERC a s 
environmentálnymi kritériami a kritériami 
v oblasti ľudských práv stanovenými v 
návrhu. FERC, ktoré majú pôvod v 
partnerských krajinách s dohodami o 
dobrovoľnom partnerstve, by sa na účely 
návrhu mali považovať za krajiny so 
zanedbateľným rizikom.

Únia môže rokovať o dobrovoľných 
dohodách o partnerstve s krajinami 
produkujúcimi FERC (partnerské krajiny), 
ktoré majú pre zmluvné strany právne 
záväznú povinnosť implementovať 
licenčný systém a regulovať obchod s 
FERC v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi krajiny vyrábajúcej FERC a s 
environmentálnymi kritériami a kritériami 
v oblasti ľudských práv stanovenými v 
návrhu. FERC, ktoré majú pôvod v 
partnerských krajinách s dohodami o 
dobrovoľnom partnerstve, by sa na účely 
návrhu mali považovať za krajiny so 
zanedbateľným rizikom, pokiaľ sa 
vykonáva dohoda o partnerstve. O 
dohodách o dobrovoľnom partnerstve by 
sa mohlo rokovať medzi Úniou a 
krajinami produkujúcimi FERC s cieľom 
riešiť hnacie sily odlesňovania na strane 
ponuky, ako je slabé obhospodarovanie 
lesov a pôdy, ako aj nedostatočná ochrana 
práv spoločenstiev na držbu. Takéto 
dohody by mali vychádzať z národných 
dialógov s viacerými zainteresovanými 
stranami, pri ktorých sa stretnú lesné 
spoločenstvá, malí poľnohospodári 
a občianska spoločnosť s cieľom 
prediskutovať a riešiť záležitosti 
vnútroštátneho práva a politiky.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 524
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno g – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Únia môže rokovať o dobrovoľných 
dohodách o partnerstve s krajinami 
produkujúcimi FERC (partnerské krajiny), 
ktoré majú pre zmluvné strany právne 
záväznú povinnosť implementovať 
licenčný systém a regulovať obchod s 
FERC v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi krajiny vyrábajúcej FERC a s 
environmentálnymi kritériami a kritériami 
v oblasti ľudských práv stanovenými v 
návrhu. FERC, ktoré majú pôvod v 
partnerských krajinách s dohodami o 
dobrovoľnom partnerstve, by sa na účely 
návrhu mali považovať za krajiny so 
zanedbateľným rizikom.

Únia by mala rokovať o (dobrovoľných) 
dohodách o partnerstve s krajinami 
produkujúcimi komodity, ktoré spôsobujú 
odlesňovanie (partnerské krajiny), ktoré 
majú pre zmluvné strany právne záväznú 
povinnosť implementovať licenčný systém 
a regulovať obchod s týmito komoditami v 
súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi vyrábajúcej krajiny a s 
environmentálnymi kritériami a kritériami 
v oblasti ľudských práv stanovenými v 
návrhu. Komodity, ktoré patria do rozsahu 
pôsobnosti a ktoré majú pôvod v 
partnerských krajinách s dohodami o 
(dobrovoľnom) partnerstve, by sa na účely 
návrhu mali považovať za krajiny so 
zanedbateľným rizikom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 525
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno g – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Únia môže rokovať o dobrovoľných 
dohodách o partnerstve s krajinami 
produkujúcimi FERC (partnerské krajiny), 
ktoré majú pre zmluvné strany právne 
záväznú povinnosť implementovať 
licenčný systém a regulovať obchod s 
FERC v súlade s vnútroštátnymi právnymi 

Únia môže rokovať o dobrovoľných 
dohodách o partnerstve s krajinami 
produkujúcimi FERC (partnerské krajiny), 
ktoré majú pre zmluvné strany právne 
záväznú povinnosť implementovať 
licenčný systém a regulovať obchod s 
FERC v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
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predpismi krajiny vyrábajúcej FERC a s 
environmentálnymi kritériami a kritériami 
v oblasti ľudských práv stanovenými v 
návrhu. FERC, ktoré majú pôvod v 
partnerských krajinách s dohodami o 
dobrovoľnom partnerstve, by sa na účely 
návrhu mali považovať za krajiny so 
zanedbateľným rizikom.

predpismi krajiny vyrábajúcej FERC a s 
kritériami na ochranu lesov, prírodných 
ekosystémov a súvisiacich ľudských práv 
stanovenými v návrhu. FERC, ktoré majú 
pôvod v partnerských krajinách s 
dohodami o dobrovoľnom partnerstve, by 
sa na účely návrhu mali považovať za 
krajiny so zanedbateľným rizikom.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 526
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno g – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Únia môže rokovať o dobrovoľných 
dohodách o partnerstve s krajinami 
produkujúcimi FERC (partnerské krajiny), 
ktoré majú pre zmluvné strany právne 
záväznú povinnosť implementovať 
licenčný systém a regulovať obchod s 
FERC v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi krajiny vyrábajúcej FERC a s 
environmentálnymi kritériami a kritériami 
v oblasti ľudských práv stanovenými v 
návrhu. FERC, ktoré majú pôvod v 
partnerských krajinách s dohodami o 
dobrovoľnom partnerstve, by sa na účely 
návrhu mali považovať za krajiny so 
zanedbateľným rizikom.

Únia môže rokovať o dobrovoľných 
dohodách o partnerstve s krajinami 
produkujúcimi FERC (partnerské krajiny), 
ktoré majú pre zmluvné strany právne 
záväznú povinnosť implementovať 
licenčný systém a regulovať obchod s 
FERC v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi krajiny vyrábajúcej FERC a s 
environmentálnymi kritériami a kritériami 
v oblasti ľudských práv stanovenými v 
návrhu. FERC, ktoré majú pôvod v 
partnerských krajinách s dohodami o 
dobrovoľnom partnerstve, by sa na účely 
návrhu mali považovať za krajiny so 
zanedbateľným rizikom, pokiaľ sa 
vykonáva dohoda o partnerstve.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 527
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno g – odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Únia môže rokovať o dobrovoľných 
dohodách o partnerstve s krajinami 
produkujúcimi FERC (partnerské krajiny), 
ktoré majú pre zmluvné strany právne 
záväznú povinnosť implementovať 
licenčný systém a regulovať obchod s 
FERC v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi krajiny vyrábajúcej FERC a s 
environmentálnymi kritériami a kritériami 
v oblasti ľudských práv stanovenými v 
návrhu. FERC, ktoré majú pôvod v 
partnerských krajinách s dohodami o 
dobrovoľnom partnerstve, by sa na účely 
návrhu mali považovať za krajiny so 
zanedbateľným rizikom.

Únia môže rokovať o dobrovoľných 
dohodách o partnerstve s krajinami 
produkujúcimi FERC (partnerské krajiny), 
ktoré majú pre zmluvné strany právne 
záväznú povinnosť implementovať 
licenčný systém a regulovať obchod s 
FERC v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi krajiny vyrábajúcej FERC a s 
environmentálnymi kritériami a kritériami 
v oblasti ľudských práv stanovenými v 
návrhu. FERC, ktoré majú pôvod v 
partnerských krajinách s dohodami o 
dobrovoľnom partnerstve, by sa na účely 
návrhu mali považovať za krajiny so 
zanedbateľným rizikom, pokiaľ sa 
vykonáva dohoda o partnerstve.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 528
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 3 – písmeno g – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Únia môže rokovať o dobrovoľných 
dohodách o partnerstve s krajinami 
produkujúcimi FERC (partnerské krajiny), 
ktoré majú pre zmluvné strany právne 
záväznú povinnosť implementovať 
licenčný systém a regulovať obchod s 
FERC v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi krajiny vyrábajúcej FERC a s 
environmentálnymi kritériami a kritériami 
v oblasti ľudských práv stanovenými v 
návrhu. FERC, ktoré majú pôvod v 
partnerských krajinách s dohodami o 
dobrovoľnom partnerstve, by sa na účely 
návrhu mali považovať za krajiny so 
zanedbateľným rizikom.

Únia môže rokovať o dobrovoľných 
dohodách o partnerstve o FERC s 
krajinami produkujúcimi FERC (partnerské 
krajiny), ktoré majú pre zmluvné strany 
právne záväznú povinnosť implementovať 
licenčný systém a regulovať obchod s 
FERC v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi krajiny vyrábajúcej FERC a s 
environmentálnymi kritériami a kritériami 
v oblasti ľudských práv stanovenými v 
návrhu. FERC, ktoré majú pôvod v 
partnerských krajinách s dohodami o 
dobrovoľnom partnerstve o FERC, by sa 
na účely návrhu mali považovať za krajiny 
so zanedbateľným rizikom.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 529
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.2 – odsek 1 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali: Subjekty by mali zriadiť účinné 
konzultačné mechanizmy, ktoré umožnia 
zapojenie dotknutých tretích strán a 
zabezpečia príslušnú verejnú 
komunikáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 530
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.2 – odsek 1 – písmeno a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

a) primerane, včas a priamo 
konzultovať s ovplyvnenými a potenciálne 
ovplyvnenými zainteresovanými stranami;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 531
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.2 – odsek 1 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b) náležite zohľadňovať stanoviská 
zainteresovaných strán pri vymedzovaní a 
vykonávaní opatrení náležitej 
starostlivosti;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 532
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.2 – odsek 1 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečiť, aby boli 
reprezentatívne odbory a zástupcovia 
pracovníkov zapojení do vymedzovania a 
vykonávania opatrení náležitej 
starostlivosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 533
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.2 – odsek 1 – písmeno d

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

d) vytvoriť mechanizmus včasného 
varovania, ktorý poskytne pracovníkom a 
zainteresovaným stranám príležitosť 
informovať hospodársky subjekt o 
každom riziku ujmy v celom hodnotovom 
reťazci. Hospodársky subjekt by mal tieto 
informácie zohľadniť vo svojich 
procesoch náležitej starostlivosti.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 534
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.2 – odsek 1 – písmeno d
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

d) vytvoriť mechanizmus včasného 
varovania, ktorý poskytne pracovníkom a 
zainteresovaným stranám príležitosť 
informovať hospodársky subjekt o každom 
riziku ujmy v celom hodnotovom reťazci. 
Hospodársky subjekt by mal tieto 
informácie zohľadniť vo svojich procesoch 
náležitej starostlivosti.

d) vytvoriť mechanizmus včasného 
varovania, ktorý poskytne pracovníkom a 
zainteresovaným stranám príležitosť 
informovať hospodársky subjekt o každom 
riziku ujmy pre lesy a prírodné ekosystémy 
v celom hodnotovom reťazci. Hospodársky 
subjekt by mal tieto informácie zohľadniť 
vo svojich procesoch náležitej 
starostlivosti.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 535
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.2 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

da) zaviesť mechanizmy vybavovania 
sťažností a nápravy s cieľom zabezpečiť, 
aby miestne spoločenstvá a domorodí 
obyvatelia mali vždy možnosti oznamovať 
sťažnosti a upozorňovať na riziká;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 536
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.2 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

da) náležite zohľadňovať miestne 
komunity, pôvodné obyvateľstvo, 
ochrancov životného prostredia a 
obhajcov pozemkových práv.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 537
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.3 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali pravidelne 
podávať správy o svojich postupoch 
náležitej starostlivosti a konzultácie, o 
identifikovaných rizikách, svojich 
postupoch analýzy rizika, zmierňovania 
rizika a nápravy a o ich vykonávaní a 
výsledkoch, a to príslušnému orgánu, 
verejne, prístupným a vhodným 
spôsobom.

Subjekty by mali každoročne podávať 
správy o náležitej starostlivosti v 
dodávateľskom reťazci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 538
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.3 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali pravidelne 
podávať správy o svojich postupoch 
náležitej starostlivosti a konzultácie, o 
identifikovaných rizikách, svojich 
postupoch analýzy rizika, zmierňovania 
rizika a nápravy a o ich vykonávaní a 
výsledkoch, a to príslušnému orgánu, 
verejne, prístupným a vhodným spôsobom.

Hospodárske subjekty by mali každý rok 
podávať správy o systéme, ktorý 
používajú, a o tom, ako ho uplatňujú na 
príslušné komodity, o svojich postupoch 
náležitej starostlivosti a konzultácie, o 
identifikovaných rizikách, svojich 
postupoch analýzy rizika, zmierňovania 
rizika a nápravy a o ich vykonávaní a 
výsledkoch, a to príslušnému orgánu, 
verejne, prístupným a vhodným spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 539
Stanislav Polčák
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Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.3 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali pravidelne 
podávať správy o svojich postupoch 
náležitej starostlivosti a konzultácie, o 
identifikovaných rizikách, svojich 
postupoch analýzy rizika, zmierňovania 
rizika a nápravy a o ich vykonávaní a 
výsledkoch, a to príslušnému orgánu, 
verejne, prístupným a vhodným spôsobom.

Hospodárske subjekty by mali pravidelne 
podávať správy o svojich postupoch 
náležitej starostlivosti a konzultácie, o 
identifikovaných rizikách, svojich 
postupoch analýzy rizika, zmierňovania 
rizika a nápravy a o ich vykonávaní a 
výsledkoch, a to príslušnému orgánu, 
verejne, prístupným a vhodným spôsobom, 
ktorým sa neprimerane nezaťažia najmä 
malé a stredné podniky.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 540
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.3 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali pravidelne 
podávať správy o svojich postupoch 
náležitej starostlivosti a konzultácie, o 
identifikovaných rizikách, svojich 
postupoch analýzy rizika, zmierňovania 
rizika a nápravy a o ich vykonávaní a 
výsledkoch, a to príslušnému orgánu, 
verejne, prístupným a vhodným spôsobom.

Hospodárske subjekty by mali pravidelne 
podávať správy o zavedených 
prostriedkoch týkajúcich sa 
environmentálnej zodpovednosti a 
konzultácie, o identifikovaných rizikách, 
svojich postupoch analýzy rizika, 
zmierňovania rizika a nápravy a o ich 
vykonávaní a výsledkoch, a to príslušnému 
orgánu, verejne, prístupným a vhodným 
spôsobom.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 541
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis
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Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – bod 4.3 – odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom stanoviť formát, frekvenciu a prvky 
týchto správ. Hospodárske subjekty by 
mali okrem iného podávať správy najmä o 
zistených rizikách a vplyvoch; opatreniach 
prijatých na zastavenie a nápravu 
existujúcich porušení a na predchádzanie a 
zmierňovanie rizík zneužitia, ako aj o ich 
výsledkoch; opatreniach a výsledkoch 
monitorovania vykonávania a účinnosti 
takýchto opatrení, varovaniach prijatých 
prostredníctvom mechanizmu včasného 
varovania a spôsoboch, akým ich 
hospodársky subjekt zohľadnil vo svojich 
procesoch náležitej starostlivosti, a zoznam 
všetkých dcérskych spoločností, 
subdodávateľov a dodávateľov, výrobkov a 
ich množstva a pôvodu. Nezverejnenie 
úplných a včasných správ by sa malo 
postihovať.

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom stanoviť formát, frekvenciu a prvky 
týchto správ. Hospodárske subjekty by 
mali okrem iného podávať správy o 
systéme, ktorý používajú, a o tom, ako ho 
uplatňujú na príslušné komodity, zistené 
riziká a vplyvy; opatreniach prijatých na 
zastavenie a nápravu existujúcich porušení 
a na predchádzanie a zmierňovanie rizík 
zneužitia, ako aj o ich výsledkoch; 
opatreniach a výsledkoch monitorovania 
vykonávania a účinnosti takýchto opatrení, 
varovaniach prijatých prostredníctvom 
mechanizmu včasného varovania a 
spôsoboch, akým ich hospodársky subjekt 
zohľadnil vo svojich procesoch náležitej 
starostlivosti, a zoznam všetkých 
dcérskych spoločností, subdodávateľov a 
dodávateľov, výrobkov a ich množstva a 
pôvodu. Nezverejnenie úplných a včasných 
správ by sa malo postihovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 542
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – bod 4.3 – odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom stanoviť formát, frekvenciu a prvky 
týchto správ. Hospodárske subjekty by 
mali okrem iného podávať správy najmä o 
zistených rizikách a vplyvoch; opatreniach 
prijatých na zastavenie a nápravu 
existujúcich porušení a na predchádzanie a 
zmierňovanie rizík zneužitia, ako aj o ich 
výsledkoch; opatreniach a výsledkoch 
monitorovania vykonávania a účinnosti 

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom stanoviť formát, frekvenciu a prvky 
týchto správ. Hospodárske subjekty by 
mali okrem iného podávať správy o 
systéme, ktorý používajú, a o tom, ako ho 
uplatňujú na príslušné komodity, zistené 
riziká a vplyvy; opatreniach prijatých na 
zastavenie a nápravu existujúcich porušení 
a na predchádzanie a zmierňovanie rizík 
zneužitia, ako aj o ich výsledkoch; 
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takýchto opatrení, varovaniach prijatých 
prostredníctvom mechanizmu včasného 
varovania a spôsoboch, akým ich 
hospodársky subjekt zohľadnil vo svojich 
procesoch náležitej starostlivosti, a zoznam 
všetkých dcérskych spoločností, 
subdodávateľov a dodávateľov, výrobkov a 
ich množstva a pôvodu. Nezverejnenie 
úplných a včasných správ by sa malo 
postihovať.

opatreniach a výsledkoch monitorovania 
vykonávania a účinnosti takýchto opatrení, 
varovaniach prijatých prostredníctvom 
mechanizmu včasného varovania a 
spôsoboch, akým ich hospodársky subjekt 
zohľadnil vo svojich procesoch náležitej 
starostlivosti, a zoznam všetkých 
dcérskych spoločností, subdodávateľov a 
dodávateľov, výrobkov a ich množstva a 
pôvodu. Nezverejnenie úplných a včasných 
správ by sa malo postihovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 543
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – bod 4.3 – odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom stanoviť formát, frekvenciu a prvky 
týchto správ. Hospodárske subjekty by 
mali okrem iného podávať správy najmä o 
zistených rizikách a vplyvoch; opatreniach 
prijatých na zastavenie a nápravu 
existujúcich porušení a na predchádzanie a 
zmierňovanie rizík zneužitia, ako aj o ich 
výsledkoch; opatreniach a výsledkoch 
monitorovania vykonávania a účinnosti 
takýchto opatrení, varovaniach prijatých 
prostredníctvom mechanizmu včasného 
varovania a spôsoboch, akým ich 
hospodársky subjekt zohľadnil vo svojich 
procesoch náležitej starostlivosti, a zoznam 
všetkých dcérskych spoločností, 
subdodávateľov a dodávateľov, výrobkov a 
ich množstva a pôvodu. Nezverejnenie 
úplných a včasných správ by sa malo 
postihovať.

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom stanoviť formát, frekvenciu a prvky 
týchto správ. Hospodárske subjekty by 
mali okrem iného podávať správy o 
systéme, ktorý používajú, a o tom, ako ho 
uplatňujú na príslušné komodity, zistené 
riziká a vplyvy; opatreniach prijatých na 
zastavenie a nápravu existujúcich porušení 
a na predchádzanie a zmierňovanie rizík 
zneužitia, ako aj o ich výsledkoch; 
opatreniach a výsledkoch monitorovania 
vykonávania a účinnosti takýchto opatrení, 
varovaniach prijatých prostredníctvom 
mechanizmu včasného varovania a 
spôsoboch, akým ich hospodársky subjekt 
zohľadnil vo svojich procesoch náležitej 
starostlivosti, a zoznam všetkých 
dcérskych spoločností, subdodávateľov a 
dodávateľov, výrobkov a ich množstva a 
pôvodu. Nezverejnenie úplných a včasných 
správ by sa malo postihovať.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 544
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – bod 4.3 – odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom stanoviť formát, frekvenciu a 
prvky týchto správ. Hospodárske subjekty 
by mali okrem iného podávať správy najmä 
o zistených rizikách a vplyvoch; 
opatreniach prijatých na zastavenie a 
nápravu existujúcich porušení a na 
predchádzanie a zmierňovanie rizík 
zneužitia, ako aj o ich výsledkoch; 
opatreniach a výsledkoch monitorovania 
vykonávania a účinnosti takýchto opatrení, 
varovaniach prijatých prostredníctvom 
mechanizmu včasného varovania a 
spôsoboch, akým ich hospodársky subjekt 
zohľadnil vo svojich procesoch náležitej 
starostlivosti, a zoznam všetkých 
dcérskych spoločností, subdodávateľov a 
dodávateľov, výrobkov a ich množstva a 
pôvodu. Nezverejnenie úplných a včasných 
správ by sa malo postihovať.

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom stanoviť formát a prvky týchto 
správ. Hospodárske subjekty by mali 
okrem iného podávať správy najmä o 
zistených rizikách a vplyvoch; opatreniach 
prijatých na zastavenie a nápravu 
existujúcich porušení a na predchádzanie a 
zmierňovanie rizík zneužitia, ako aj o ich 
výsledkoch; opatreniach a výsledkoch 
monitorovania vykonávania a účinnosti 
takýchto opatrení, varovaniach prijatých 
prostredníctvom mechanizmu včasného 
varovania a spôsoboch, akým ich 
hospodársky subjekt zohľadnil vo svojich 
procesoch náležitej starostlivosti, a zoznam 
všetkých dcérskych spoločností, 
subdodávateľov a dodávateľov, výrobkov a 
ich množstva a pôvodu. Nezverejnenie 
úplných a včasných správ by malo viesť k 
pozastaveniu povolenia umiestňovať 
výrobkov na vnútornom trhu Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 545
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.3 – odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom stanoviť formát, frekvenciu a prvky 
týchto správ. Hospodárske subjekty by 
mali okrem iného podávať správy najmä o 
zistených rizikách a vplyvoch; opatreniach 

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom stanoviť formát, frekvenciu a prvky 
týchto správ. Hospodárske subjekty by 
mali okrem iného podávať správy najmä o 
zistených rizikách a vplyvoch; opatreniach 
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prijatých na zastavenie a nápravu 
existujúcich porušení a na predchádzanie a 
zmierňovanie rizík zneužitia, ako aj o ich 
výsledkoch; opatreniach a výsledkoch 
monitorovania vykonávania a účinnosti 
takýchto opatrení, varovaniach prijatých 
prostredníctvom mechanizmu včasného 
varovania a spôsoboch, akým ich 
hospodársky subjekt zohľadnil vo svojich 
procesoch náležitej starostlivosti, a 
zoznam všetkých dcérskych spoločností, 
subdodávateľov a dodávateľov, výrobkov a 
ich množstva a pôvodu. Nezverejnenie 
úplných a včasných správ by sa malo 
postihovať.

prijatých na zastavenie a nápravu 
existujúcich porušení a na predchádzanie a 
zmierňovanie rizík zneužitia, ako aj o ich 
výsledkoch; opatreniach a výsledkoch 
monitorovania vykonávania a účinnosti 
takýchto opatrení, varovaniach prijatých 
prostredníctvom mechanizmu včasného 
varovania a spôsoboch, akým ich 
hospodársky subjekt zohľadnil vo svojich 
záväzkoch a povinnostiach 
environmentálnej zodpovednosti, a 
zoznam všetkých dcérskych spoločností, 
subdodávateľov a dodávateľov, výrobkov a 
ich množstva a pôvodu. Nezverejnenie 
úplných a včasných správ by sa malo 
postihovať.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 546
Anna Zalewska

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – bod 4.3 – odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom stanoviť formát, frekvenciu a prvky 
týchto správ. Hospodárske subjekty by 
mali okrem iného podávať správy najmä o 
zistených rizikách a vplyvoch; opatreniach 
prijatých na zastavenie a nápravu 
existujúcich porušení a na predchádzanie a 
zmierňovanie rizík zneužitia, ako aj o ich 
výsledkoch; opatreniach a výsledkoch 
monitorovania vykonávania a účinnosti 
takýchto opatrení, varovaniach prijatých 
prostredníctvom mechanizmu včasného 
varovania a spôsoboch, akým ich 
hospodársky subjekt zohľadnil vo svojich 
procesoch náležitej starostlivosti, a zoznam 
všetkých dcérskych spoločností, 
subdodávateľov a dodávateľov, výrobkov a 
ich množstva a pôvodu. Nezverejnenie 
úplných a včasných správ by sa malo 

Komisia by mala prijať vykonávacie akty s 
cieľom stanoviť formát, frekvenciu a prvky 
týchto správ. Hospodárske subjekty by 
mali okrem iného podávať správy najmä o 
zistených rizikách a vplyvoch; opatreniach 
prijatých na zastavenie a nápravu 
existujúcich porušení a na predchádzanie a 
zmierňovanie rizík zneužitia, ako aj o ich 
výsledkoch; opatreniach a výsledkoch 
monitorovania vykonávania a účinnosti 
takýchto opatrení, varovaniach prijatých 
prostredníctvom mechanizmu včasného 
varovania a spôsoboch, akým ich 
hospodársky subjekt zohľadnil vo svojich 
procesoch náležitej starostlivosti, a zoznam 
všetkých dcérskych spoločností, 
subdodávateľov a dodávateľov, výrobkov a 
ich množstva a pôvodu. Nezverejnenie 
úplných a včasných správ by mali 
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postihovať. podliehať sankciám.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 547
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – bod 4.3 – odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom stanoviť formát, frekvenciu a prvky 
týchto správ. Hospodárske subjekty by 
mali okrem iného podávať správy najmä o 
zistených rizikách a vplyvoch; opatreniach 
prijatých na zastavenie a nápravu 
existujúcich porušení a na predchádzanie a 
zmierňovanie rizík zneužitia, ako aj o ich 
výsledkoch; opatreniach a výsledkoch 
monitorovania vykonávania a účinnosti 
takýchto opatrení, varovaniach prijatých 
prostredníctvom mechanizmu včasného 
varovania a spôsoboch, akým ich 
hospodársky subjekt zohľadnil vo svojich 
procesoch náležitej starostlivosti, a zoznam 
všetkých dcérskych spoločností, 
subdodávateľov a dodávateľov, výrobkov a 
ich množstva a pôvodu. Nezverejnenie 
úplných a včasných správ by sa malo 
postihovať.

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom stanoviť formát, frekvenciu a prvky 
týchto správ. Subjekty by mali okrem 
iného podávať správy na zapojenej úrovni 
najmä o zistených rizikách a vplyvoch; 
opatreniach prijatých na zastavenie a 
nápravu existujúcich porušení a na 
predchádzanie a zmierňovanie rizík 
zneužitia, ako aj o ich výsledkoch; 
opatreniach a výsledkoch monitorovania 
vykonávania a účinnosti takýchto opatrení, 
varovaniach prijatých prostredníctvom 
mechanizmu včasného varovania a 
spôsoboch, akým ich hospodársky subjekt 
zohľadnil vo svojich procesoch náležitej 
starostlivosti, a zoznam všetkých 
dcérskych spoločností, subdodávateľov a 
dodávateľov, výrobkov a ich množstva a 
pôvodu. Nezverejnenie úplných a včasných 
správ by sa malo postihovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 548
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.4 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali uchovávať 
písomný záznam o všetkých opatreniach 

Hospodárske subjekty by mali uchovávať 
písomný záznam o všetkých opatreniach 
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náležitej starostlivosti a o ich výsledkoch a 
na požiadanie ich sprístupniť príslušným 
orgánom.

v rámci ich záväzkov v oblasti 
environmentálnej zodpovednosti a o ich 
výsledkoch a na požiadanie ich sprístupniť 
príslušným orgánom.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 549
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.4 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali uchovávať 
písomný záznam o všetkých opatreniach 
náležitej starostlivosti a o ich výsledkoch a 
na požiadanie ich sprístupniť príslušným 
orgánom.

Subjekty by mali uchovávať písomný 
záznam o všetkých opatreniach náležitej 
starostlivosti a o ich výsledkoch a na 
požiadanie ich sprístupniť príslušným 
orgánom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 550
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.5 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala vypracovať dobrovoľné 
usmernenia na doplnenie právnych 
záväzkov obsiahnutých v návrhu, najmä 
na objasnenie očakávaní náležitej 
starostlivosti v konkrétnych kontextoch, 
sektoroch alebo vo vzťahu k určitým 
typom hospodárskych subjektov a 
usmernenie, ako začleniť existujúce 
systémy environmentálneho manažérstva, 
ako je napríklad medzinárodná norma 
environmentálneho manažérstva ISO 
14001 alebo schéma pre environmentálne 
manažérstvo a audit (EMAS), do procesov 

Komisia by mala vypracovať pokyny a 
usmernenia na uľahčenie dodržiavania 
právnych záväzkov obsiahnutých v návrhu 
v konkrétnych kontextoch, sektoroch alebo 
vo vzťahu k určitým typom hospodárskych 
subjektov a usmernenie, ako začleniť 
osobitné obavy do procesov náležitej 
starostlivosti hospodárskeho subjektu.
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náležitej starostlivosti hospodárskeho 
subjektu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 551
Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.5 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala vypracovať dobrovoľné 
usmernenia na doplnenie právnych 
záväzkov obsiahnutých v návrhu, najmä na 
objasnenie očakávaní náležitej 
starostlivosti v konkrétnych kontextoch, 
sektoroch alebo vo vzťahu k určitým 
typom hospodárskych subjektov a 
usmernenie, ako začleniť existujúce 
systémy environmentálneho manažérstva, 
ako je napríklad medzinárodná norma 
environmentálneho manažérstva ISO 
14001 alebo schéma pre environmentálne 
manažérstvo a audit (EMAS), do procesov 
náležitej starostlivosti hospodárskeho 
subjektu.

Komisia by mala vypracovať usmernenia 
a usmernenia na uľahčenie dodržiavania 
právnych záväzkov uvedených v návrhu, 
pre konkrétne súvislosti, sektory alebo vo 
vzťahu k určitým typom hospodárskych 
subjektov, a usmerňovať, ako začleniť 
konkrétne obavy do procesov náležitej 
starostlivosti hospodárskeho subjektu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 552
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.5 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala vypracovať dobrovoľné 
usmernenia na doplnenie právnych 
záväzkov obsiahnutých v návrhu, najmä na 
objasnenie očakávaní náležitej 
starostlivosti v konkrétnych kontextoch, 
sektoroch alebo vo vzťahu k určitým 

Komisia by mala v spolupráci s členskými 
štátmi a príslušnými zainteresovanými 
stranami vypracovať dobrovoľné 
usmernenia na doplnenie právnych 
záväzkov obsiahnutých v návrhu, najmä na 
objasnenie očakávaní náležitej 
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typom hospodárskych subjektov a 
usmernenie, ako začleniť existujúce 
systémy environmentálneho manažérstva, 
ako je napríklad medzinárodná norma 
environmentálneho manažérstva ISO 
14001 alebo schéma pre environmentálne 
manažérstvo a audit (EMAS), do procesov 
náležitej starostlivosti hospodárskeho 
subjektu.

starostlivosti a pojmu „hospodársky 
subjekt“ v konkrétnych kontextoch, 
sektoroch alebo vo vzťahu k určitým 
typom hospodárskych subjektov a 
usmernenie, ako začleniť existujúce 
systémy environmentálneho manažérstva, 
ako je napríklad medzinárodná norma 
environmentálneho manažérstva ISO 
14001 alebo schéma pre environmentálne 
manažérstvo a audit (EMAS), do procesov 
náležitej starostlivosti hospodárskeho 
subjektu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 553
Maria Arena

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.5 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala vypracovať dobrovoľné 
usmernenia na doplnenie právnych 
záväzkov obsiahnutých v návrhu, najmä na 
objasnenie očakávaní náležitej 
starostlivosti v konkrétnych kontextoch, 
sektoroch alebo vo vzťahu k určitým 
typom hospodárskych subjektov a 
usmernenie, ako začleniť existujúce 
systémy environmentálneho manažérstva, 
ako je napríklad medzinárodná norma 
environmentálneho manažérstva ISO 
14001 alebo schéma pre environmentálne 
manažérstvo a audit (EMAS), do procesov 
náležitej starostlivosti hospodárskeho 
subjektu.

Komisia by mala vypracovať usmernenia 
a pokyny na zjednodušenie súladu 
s právnymi záväzkami obsiahnutými v 
návrhu, najmä na objasnenie očakávaní 
náležitej starostlivosti v konkrétnych 
kontextoch, sektoroch alebo vo vzťahu k 
určitým typom hospodárskych subjektov a 
usmernenie, ako začleniť existujúce 
systémy environmentálneho manažérstva, 
ako je napríklad medzinárodná norma 
environmentálneho manažérstva ISO 
14001 alebo schéma pre environmentálne 
manažérstvo a audit (EMAS), do procesov 
náležitej starostlivosti hospodárskeho 
subjektu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 554
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
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Príloha I – bod 4 – podbod 4.5 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala vypracovať dobrovoľné 
usmernenia na doplnenie právnych 
záväzkov obsiahnutých v návrhu, najmä na 
objasnenie očakávaní náležitej 
starostlivosti v konkrétnych kontextoch, 
sektoroch alebo vo vzťahu k určitým 
typom hospodárskych subjektov a 
usmernenie, ako začleniť existujúce 
systémy environmentálneho manažérstva, 
ako je napríklad medzinárodná norma 
environmentálneho manažérstva ISO 
14001 alebo schéma pre environmentálne 
manažérstvo a audit (EMAS), do procesov 
náležitej starostlivosti hospodárskeho 
subjektu.

Komisia by mala vypracovať dobrovoľné 
usmernenia na doplnenie právnych 
záväzkov obsiahnutých v návrhu, najmä na 
objasnenie očakávaní environmentálnej 
zodpovednosti v konkrétnych kontextoch, 
sektoroch alebo vo vzťahu k určitým 
typom hospodárskych subjektov a 
usmernenie, ako začleniť existujúce 
systémy environmentálneho manažérstva, 
ako je napríklad medzinárodná norma 
environmentálneho manažérstva ISO 
14001 alebo schéma pre environmentálne 
manažérstvo a audit (EMAS), do procesov 
náležitej starostlivosti hospodárskeho 
subjektu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 555
Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.5 – odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

S cieľom podporiť hospodárske subjekty 
pri plnení ich povinností náležitej 
starostlivosti by Komisia mala zverejniť 
regionálne analýzy problémových oblastí, 
pokiaľ ide o FERC.

S cieľom podporiť hospodárske subjekty 
pri plnení ich záväzkov environmentálnej 
zodpovednosti by Komisia mala zverejniť 
regionálne analýzy problémových oblastí, 
pokiaľ ide o FERC.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 556
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 4 – podbod 4.5 – odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

S cieľom podporiť hospodárske subjekty 
pri plnení ich povinností náležitej 
starostlivosti by Komisia mala zverejniť 
regionálne analýzy problémových oblastí, 
pokiaľ ide o FERC.

S cieľom podporiť hospodárske subjekty 
pri plnení ich povinností náležitej 
starostlivosti by Komisia mala zverejniť 
regionálne analýzy problémových oblastí, 
pokiaľ ide o komodity predstavujúce riziko 
pre lesy a prírodné ekosystémy.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 557
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 1 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
postupmi zabezpečiť presadzovanie 
uvedených povinností prostredníctvom:

Členské štáty by mali v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
postupmi zabezpečiť presadzovanie 
príslušných častí návrhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 558
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

a) zabezpečovania primeraných, 
účinných a odrádzajúcich sankcií a sankcií 
za nedodržanie ktorejkoľvek z uvedených 
povinností a v prípade, že nedodržiavanie 
niektorej z uvedených povinností spôsobí 
riziko alebo zneužitie poškodenia 
životného prostredia alebo porušenia 
ľudských práv, prispeje k nemu, či ho 
zhorší. Medzi ne by mohli patriť:

a) zabezpečovania primeraných, 
účinných a odrádzajúcich sankcií a sankcií 
za nedodržanie ktorejkoľvek z uvedených 
povinností. Vyššie sankcie by sa mali 
uplatňovať v prípade, že nedodržiavanie 
niektorej z uvedených povinností spôsobí 
riziko alebo zneužitie poškodenia 
životného prostredia alebo porušenia 
ľudských práv, prispeje k nemu, či ho 
zhorší. Medzi ne by mali patriť:
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 559
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

a) zabezpečovania primeraných, 
účinných a odrádzajúcich sankcií a sankcií 
za nedodržanie ktorejkoľvek z uvedených 
povinností a v prípade, že nedodržiavanie 
niektorej z uvedených povinností spôsobí 
riziko alebo zneužitie poškodenia 
životného prostredia alebo porušenia 
ľudských práv, prispeje k nemu, či ho 
zhorší. Medzi ne by mohli patriť:

a) zabezpečovania primeraných, 
účinných a odrádzajúcich sankcií a sankcií 
za nedodržanie ktorejkoľvek z uvedených 
povinností. Vyššie sankcie by sa mali 
uplatňovať v prípade, že nedodržiavanie 
niektorej z uvedených povinností spôsobí 
riziko alebo zneužitie poškodenia 
životného prostredia alebo porušenia 
ľudských práv, prispeje k nemu, či ho 
zhorší. Medzi ne by mali patriť:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 560
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

a) zabezpečovania primeraných, 
účinných a odrádzajúcich sankcií a sankcií 
za nedodržanie ktorejkoľvek z uvedených 
povinností a v prípade, že nedodržiavanie 
niektorej z uvedených povinností spôsobí 
riziko alebo zneužitie poškodenia 
životného prostredia alebo porušenia 
ľudských práv, prispeje k nemu, či ho 
zhorší. Medzi ne by mohli patriť:

a) zabezpečovania primeraných, 
účinných a odrádzajúcich sankcií a sankcií 
za nedodržanie ktorejkoľvek z uvedených 
povinností a v prípade, že nedodržiavanie 
niektorej z uvedených povinností spôsobí 
riziko alebo zneužitie poškodenia lesov 
alebo prírodných ekosystémov alebo 
porušenia súvisiacich ľudských práv, 
prispeje k nemu, či ho zhorší. Medzi ne by 
mohli patriť:

Or. cs
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Pozmeňujúci návrh 561
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

a) zabezpečovania primeraných, 
účinných a odrádzajúcich sankcií a sankcií 
za nedodržanie ktorejkoľvek z uvedených 
povinností a v prípade, že nedodržiavanie 
niektorej z uvedených povinností spôsobí 
riziko alebo zneužitie poškodenia 
životného prostredia alebo porušenia 
ľudských práv, prispeje k nemu, či ho 
zhorší. Medzi ne by mohli patriť:

a) zabezpečovania primeraných, 
účinných a odrádzajúcich sankcií a sankcií 
za nedodržanie ktorejkoľvek z uvedených 
povinností a v prípade, že nedodržiavanie 
niektorej z uvedených povinností spôsobí 
riziko alebo zneužitie poškodenia 
životného prostredia alebo porušenia 
ľudských práv, prispeje k nemu, či ho 
zhorší.

Medzi ne by mali patriť:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 562
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 1 – písmeno a – bod i

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

i) peňažné tresty primerané škode na 
životnom prostredí alebo v oblasti 
ľudských práv, hodnote komodít a 
odvodených produktov, ako aj daňovým 
stratám a hospodárskym škodám 
vyplývajúcim z porušenia predpisov;

i) účinné, primerané a odrádzajúce 
tresty primerané škode na životnom 
prostredí alebo v oblasti ľudských práv, 
hodnote komodít a odvodených produktov, 
ako aj daňovým stratám a hospodárskym 
škodám vyplývajúcim z porušenia 
predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 563
Stanislav Polčák
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Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 1 – písmeno a – bod i

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

i) peňažné tresty primerané škode na 
životnom prostredí alebo v oblasti 
ľudských práv, hodnote komodít a 
odvodených produktov, ako aj daňovým 
stratám a hospodárskym škodám 
vyplývajúcim z porušenia predpisov;

i) peňažné tresty primerané škode na 
lesoch, prírodných ekosystémoch alebo v 
oblasti súvisiacich ľudských práv, hodnote 
komodít a odvodených produktov, ako aj 
daňovým stratám a hospodárskym škodám 
vyplývajúcim z porušenia predpisov;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 564
Maria Arena

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 1 – písmeno a – bod i

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

i) peňažné tresty primerané škode na 
životnom prostredí alebo v oblasti 
ľudských práv, hodnote komodít a 
odvodených produktov, ako aj daňovým 
stratám a hospodárskym škodám 
vyplývajúcim z porušenia predpisov;

i) peňažné tresty primerané škode na 
životnom prostredí alebo v oblasti 
ľudských práv, ako aj daňovým stratám a 
hospodárskym ujmám vyplývajúcim z 
porušenia predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 565
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 1 – písmeno a – bod i

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

i) peňažné tresty primerané škode na 
životnom prostredí alebo v oblasti 
ľudských práv, hodnote komodít a 
odvodených produktov, ako aj daňovým 
stratám a hospodárskym škodám 

i) peňažné tresty primerané škode na 
životnom prostredí alebo v oblasti 
ľudských práv, nákladom na ochranu 
životného prostredia a ľudských práv a 
hospodársku ujmu vyplývajúcu z 
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vyplývajúcim z porušenia predpisov; porušenia predpisov pre postihnuté 
spoločenstvá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 566
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 1 – písmeno a – bod i

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

i) peňažné tresty primerané škode na 
životnom prostredí alebo v oblasti 
ľudských práv, hodnote komodít a 
odvodených produktov, ako aj daňovým 
stratám a hospodárskym škodám 
vyplývajúcim z porušenia predpisov;

i) peňažné tresty primerané škode na 
životnom prostredí alebo v oblasti 
ľudských práv, nákladom na ochranu 
životného prostredia a ľudských práv a 
hospodársku ujmu vyplývajúcu z 
porušenia predpisov pre postihnuté 
spoločenstvá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 567
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 1 – písmeno a – bod iii

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

iii) bezodkladné pozastavenie 
povolenia obchodovať;

iii) bezodkladné pozastavenie 
povolenia umiestňovať výrobky na 
vnútornom trhu Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 568
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 1 – písmeno b



AM\1210205SK.docx 303/319 PE655.680v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b) určenia príslušných vnútroštátnych 
orgánov zodpovedných za vyšetrovanie a 
presadzovanie (ďalej len „príslušné 
orgány“). Príslušné orgány by mali 
sledovať, či si hospodárske subjekty účinne 
plnia povinnosti ustanovené v tomto 
návrhu. Na tento účel by príslušné orgány 
mali v súlade s plánom podľa potreby 
vykonávať úradné kontroly, ktoré môžu 
zahŕňať aj kontroly v priestoroch 
hospodárskych subjektov a audity v teréne, 
a mali by byť schopné vyžadovať od 
hospodárskych subjektov, aby v prípade 
potreby prijali nápravné opatrenia. 
Príslušné orgány by sa mali snažiť 
vykonávať kontroly, ak majú k dispozícii 
relevantné informácie vrátane 
opodstatnených obáv tretích strán.

b) určenia príslušných vnútroštátnych 
orgánov zodpovedných za vyšetrovanie a 
presadzovanie (ďalej len „príslušné 
orgány“). Príslušné orgány by mali 
sledovať, či si hospodárske subjekty účinne 
plnia povinnosti ustanovené v tomto 
návrhu. Na tento účel by príslušné orgány 
mali v súlade s plánom podľa potreby 
vykonávať úradné kontroly, ktoré môžu 
zahŕňať aj kontroly v priestoroch 
hospodárskych subjektov a audity v teréne, 
a mali by byť schopné prijímať dočasné 
nariadenia a okrem toho a bez toho, aby 
bolo dotknuté uplatňovanie sankcií, by 
mali mať právomoc vyžadovať od 
hospodárskych subjektov, aby prijali 
nápravné opatrenia. Príslušné orgány by 
mali vykonávať včasné a dôsledné 
kontroly, ak majú k dispozícii relevantné 
informácie vrátane opodstatnených obáv 
tretích strán. Mali by spracovať 
informácie súvisiace s ich činnosťou v 
súlade so smernicou 2003/4 o prístupe 
verejnosti k informáciám o životnom 
prostredí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 569
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 1 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b) určenia príslušných vnútroštátnych 
orgánov zodpovedných za vyšetrovanie a 
presadzovanie (ďalej len „príslušné 
orgány“). Príslušné orgány by mali 
sledovať, či si hospodárske subjekty účinne 
plnia povinnosti ustanovené v tomto 

b) určenia príslušných vnútroštátnych 
orgánov zodpovedných za vyšetrovanie a 
presadzovanie (ďalej len „príslušné 
orgány“). Príslušné orgány by mali 
sledovať, či si hospodárske subjekty účinne 
plnia povinnosti ustanovené v tomto 
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návrhu. Na tento účel by príslušné orgány 
mali v súlade s plánom podľa potreby 
vykonávať úradné kontroly, ktoré môžu 
zahŕňať aj kontroly v priestoroch 
hospodárskych subjektov a audity v teréne, 
a mali by byť schopné vyžadovať od 
hospodárskych subjektov, aby v prípade 
potreby prijali nápravné opatrenia. 
Príslušné orgány by sa mali snažiť 
vykonávať kontroly, ak majú k dispozícii 
relevantné informácie vrátane 
opodstatnených obáv tretích strán.

návrhu. Na tento účel by príslušné orgány 
mali v súlade s plánom podľa potreby 
vykonávať úradné kontroly, ktoré môžu 
zahŕňať aj kontroly v priestoroch 
hospodárskych subjektov a audity v teréne, 
a mali by byť schopné prijímať dočasné 
nariadenia a okrem toho a bez toho, aby 
bolo dotknuté uplatňovanie sankcií, by 
mali mať právomoc vyžadovať od 
hospodárskych subjektov, aby prijali 
nápravné opatrenia. Príslušné orgány by 
mali vykonávať včasné a dôsledné 
kontroly, ak majú k dispozícii relevantné 
informácie vrátane opodstatnených obáv 
tretích strán. Mali by spracovať 
informácie súvisiace s ich činnosťou v 
súlade so smernicou 2003/4 o prístupe 
verejnosti k informáciám o životnom 
prostredí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 570
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 1 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b) určenia príslušných vnútroštátnych 
orgánov zodpovedných za vyšetrovanie a 
presadzovanie (ďalej len „príslušné 
orgány“). Príslušné orgány by mali 
sledovať, či si hospodárske subjekty účinne 
plnia povinnosti ustanovené v tomto 
návrhu. Na tento účel by príslušné orgány 
mali v súlade s plánom podľa potreby 
vykonávať úradné kontroly, ktoré môžu 
zahŕňať aj kontroly v priestoroch 
hospodárskych subjektov a audity v teréne, 
a mali by byť schopné vyžadovať od 
hospodárskych subjektov, aby v prípade 
potreby prijali nápravné opatrenia. 
Príslušné orgány by sa mali snažiť 
vykonávať kontroly, ak majú k dispozícii 

b) určenia príslušných vnútroštátnych 
orgánov zodpovedných za vyšetrovanie a 
presadzovanie (ďalej len „príslušné 
orgány“). Príslušné orgány by mali 
sledovať, či si hospodárske subjekty účinne 
plnia povinnosti ustanovené v tomto 
návrhu. Na tento účel by príslušné orgány 
mali v súlade s plánom podľa potreby 
vykonávať úradné kontroly, ktoré môžu 
zahŕňať aj kontroly v priestoroch 
hospodárskych subjektov a audity v teréne, 
a mali by byť schopné prijímať dočasné 
nariadenia a okrem toho a bez toho, aby 
bolo dotknuté uplatňovanie sankcií, by 
mali mať právomoc vyžadovať od 
hospodárskych subjektov, aby prijali 
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relevantné informácie vrátane 
opodstatnených obáv tretích strán.

nápravné opatrenia. Príslušné orgány by 
mali vykonávať včasné a dôsledné 
kontroly, ak majú k dispozícii relevantné 
informácie vrátane opodstatnených obáv 
tretích strán. Mali by spracovať 
informácie súvisiace s ich činnosťou v 
súlade so smernicou 2003/4 o prístupe 
verejnosti k informáciám o životnom 
prostredí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 571
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 1 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b) určenia príslušných vnútroštátnych 
orgánov zodpovedných za vyšetrovanie a 
presadzovanie (ďalej len „príslušné 
orgány“). Príslušné orgány by mali 
sledovať, či si hospodárske subjekty účinne 
plnia povinnosti ustanovené v tomto 
návrhu. Na tento účel by príslušné orgány 
mali v súlade s plánom podľa potreby 
vykonávať úradné kontroly, ktoré môžu 
zahŕňať aj kontroly v priestoroch 
hospodárskych subjektov a audity v teréne, 
a mali by byť schopné vyžadovať od 
hospodárskych subjektov, aby v prípade 
potreby prijali nápravné opatrenia. 
Príslušné orgány by sa mali snažiť 
vykonávať kontroly, ak majú k dispozícii 
relevantné informácie vrátane 
opodstatnených obáv tretích strán.

b) určenia príslušných vnútroštátnych 
orgánov zodpovedných za vyšetrovanie a 
presadzovanie (ďalej len „príslušné 
orgány“). Príslušné orgány by mali 
sledovať, či si hospodárske subjekty účinne 
plnia povinnosti ustanovené v tomto 
návrhu. Na tento účel by príslušné orgány 
mali v súlade s plánom podľa potreby 
vykonávať úradné kontroly, ktoré môžu 
zahŕňať aj kontroly v priestoroch 
hospodárskych subjektov a audity v teréne, 
a mali by byť schopné vyžadovať od 
hospodárskych subjektov, aby v prípade 
potreby prijali nápravné opatrenia. 
Príslušné orgány by mali mať pridelené 
potrebné právomoci na získavanie 
všetkých relevantných informácií vrátane 
opodstatnených obáv tretích strán s cieľom 
vykonávať pravidelné a dôkladné 
kontroly.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 572
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss
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Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 1 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b) určenia príslušných vnútroštátnych 
orgánov zodpovedných za vyšetrovanie a 
presadzovanie (ďalej len „príslušné 
orgány“). Príslušné orgány by mali 
sledovať, či si hospodárske subjekty 
účinne plnia povinnosti ustanovené v tomto 
návrhu. Na tento účel by príslušné orgány 
mali v súlade s plánom podľa potreby 
vykonávať úradné kontroly, ktoré môžu 
zahŕňať aj kontroly v priestoroch 
hospodárskych subjektov a audity v teréne, 
a mali by byť schopné vyžadovať od 
hospodárskych subjektov, aby v prípade 
potreby prijali nápravné opatrenia. 
Príslušné orgány by sa mali snažiť 
vykonávať kontroly, ak majú k dispozícii 
relevantné informácie vrátane 
opodstatnených obáv tretích strán.

b) určenia príslušných vnútroštátnych 
orgánov zodpovedných za vyšetrovanie a 
presadzovanie (ďalej len „príslušné 
orgány“). Príslušné orgány by mali 
sledovať, či si subjekty účinne plnia 
povinnosti ustanovené v tomto návrhu. Na 
tento účel by príslušné orgány mali v 
súlade s plánom podľa potreby vykonávať 
úradné kontroly, ktoré môžu zahŕňať aj 
kontroly v priestoroch subjektov a audity v 
teréne, a mali by byť schopné vyžadovať 
od hospodárskych subjektov, aby v prípade 
potreby prijali nápravné opatrenia. 
Príslušné orgány by sa mali snažiť 
vykonávať kontroly, ak majú k dispozícii 
relevantné informácie vrátane 
opodstatnených obáv tretích strán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 573
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 1 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečenia, aby verejnosť mala 
právo napadnúť neplnenie povinností 
pred súdnymi alebo správnymi orgánmi. 
Malo by to zahŕňať všetky osoby alebo 
skupiny, ktorých práva a povinnosti alebo 
záujmy sú priamo alebo nepriamo 
ovplyvnené úplným alebo čiastočným 
neplnením povinností zo strany podniku, 
vrátane zamestnancov, zákazníkov, 
spotrebiteľov a koncových používateľov, 
odborových zväzov, nadnárodných 
odborových zväzov, miestnych 

vypúšťa sa
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spoločenstiev, vnútroštátnych alebo 
miestnych vlád alebo inštitúcií, novinárov, 
mimovládnych organizácií a miestnych 
organizácií občianskej spoločnosti.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 574
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 1 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečenia, aby verejnosť mala 
právo napadnúť neplnenie povinností pred 
súdnymi alebo správnymi orgánmi. Malo 
by to zahŕňať všetky osoby alebo skupiny, 
ktorých práva a povinnosti alebo záujmy 
sú priamo alebo nepriamo ovplyvnené 
úplným alebo čiastočným neplnením 
povinností zo strany podniku, vrátane 
zamestnancov, zákazníkov, spotrebiteľov 
a koncových používateľov, odborových 
zväzov, nadnárodných odborových zväzov, 
miestnych spoločenstiev, vnútroštátnych 
alebo miestnych vlád alebo inštitúcií, 
novinárov, mimovládnych organizácií a 
miestnych organizácií občianskej 
spoločnosti.

c) zohľadnenia práva napadnúť 
neplnenie povinností pred súdnymi alebo 
správnymi orgánmi členmi verejnosti a 
zároveň posúdiť, či je takéto právo 
zlučiteľné so zásadou proporcionality a 
uskutočniteľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 575
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 2 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom stanoviť právne záväzné normy a 
usmernenia uplatniteľné na príslušné 

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom stanoviť právne záväzné normy a 
usmernenia uplatniteľné na príslušné 
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vnútroštátne orgány s cieľom zabezpečiť 
účinné a jednotné vykonávanie a 
presadzovanie návrhu v celej Únii, najmä 
pokiaľ ide o:

vnútroštátne orgány s cieľom zabezpečiť 
účinné a jednotné vykonávanie a 
presadzovanie návrhu v celej Únii, 
vzhľadom na tieto prvky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 576
Alexander Bernhuber

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 2 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala prijať delegované akty s 
cieľom stanoviť právne záväzné normy a 
usmernenia uplatniteľné na príslušné 
vnútroštátne orgány s cieľom zabezpečiť 
účinné a jednotné vykonávanie a 
presadzovanie návrhu v celej Únii, najmä 
pokiaľ ide o:

Komisia by mala poskytnúť normy a 
usmernenia príslušným vnútroštátnym 
orgánom na dobrovoľné využitie s cieľom 
zabezpečiť účinné a jednotné vykonávanie 
a presadzovanie návrhu v celej Únii, najmä 
pokiaľ ide o:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 577
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 2 – zarážka 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– zaradenie hospodárskych subjektov, 
ktoré patria do pôsobnosti návrhu, do 
verejného registra;

– zaradenie a zverejnenie 
hospodárskych subjektov, ktoré patria do 
pôsobnosti návrhu, do verejného registra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 578
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis
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Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 2 – zarážka 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– usmernenia týkajúce sa obáv tretích 
strán s cieľom stanoviť kritériá pre celú 
Úniu na posúdenie toho, či sú obavy 
dostatočne závažné a spoľahlivé na to, aby 
ich bolo možné akceptovať, a 
vypracovanie jasných harmonogramov pre 
reakcie príslušných vnútroštátnych orgánov 
na obavy tretích strán;

– usmernenia týkajúce sa obáv tretích 
strán s cieľom stanoviť kritériá pre celú 
Úniu na posúdenie toho, či sú obavy 
dostatočne závažné a spoľahlivé na to, aby 
ich bolo možné spracovať, a vypracovanie 
jasných procesných noriem pre včasné, 
nestranné, účinné a transparentné reakcie 
príslušných vnútroštátnych orgánov na 
obavy tretích strán;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 579
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 2 – zarážka 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– usmernenia týkajúce sa obáv tretích 
strán s cieľom stanoviť kritériá pre celú 
Úniu na posúdenie toho, či sú obavy 
dostatočne závažné a spoľahlivé na to, aby 
ich bolo možné akceptovať, a 
vypracovanie jasných harmonogramov pre 
reakcie príslušných vnútroštátnych orgánov 
na obavy tretích strán;

– usmernenia týkajúce sa obáv tretích 
strán s cieľom stanoviť kritériá pre celú 
Úniu na posúdenie toho, či sú obavy 
dostatočne závažné a spoľahlivé na to, aby 
ich bolo možné spracovať, a vypracovanie 
jasných procesných noriem pre včasné, 
nestranné, účinné a transparentné reakcie 
príslušných vnútroštátnych orgánov na 
obavy tretích strán;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 580
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.2 – úvodná časť
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5.2. Občianskoprávna zodpovednosť a 
prístup k opravným prostriedkom

5.2. Zodpovednosť

Or. en

Pozmeňujúci návrh 581
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.2 – písmeno a – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali: vypúšťa sa
i) spoločne a nerozdielne ručiť za škody, 
ktoré vyplývajú z porušovania právnych 
predpisov v oblasti ľudských práv alebo 
životného prostredia, ako sa uvádza v 
návrhu, ktoré spôsobili, zhoršili, prispeli 
alebo boli spojené kontrolovaným alebo 
hospodársky závislým subjektom;
ii) niesť zodpovednosť za škody, ktoré 
vyplývajú z porušovania právnych 
predpisov v oblasti ľudských práv alebo 
životného prostredia, ktoré priamo súvisia 
s ich produktami, službami alebo 
operáciami prostredníctvom obchodného 
vzťahu, pokiaľ nemôžu preukázať, že 
konali s náležitou starostlivosťou a prijali 
všetky primerané opatrenia vzhľadom na 
okolnosti, ktoré mohli spôsobiť škodu. 
Hospodárske subjekty sa preto môžu 
zbaviť svojej zodpovednosti, ak môžu 
preukázať, že vynaložili všetku náležitú 
starostlivosť, aby identifikovali škodu a 
vyhli sa jej.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 582
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss
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Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.2 – písmeno a – odsek 1 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali: Mal by sa uprednostniť koncept procesnej 
zodpovednosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 583
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.2 – písmeno a – odsek 1 – bod i

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

i) spoločne a nerozdielne ručiť za 
škody, ktoré vyplývajú z porušovania 
právnych predpisov v oblasti ľudských 
práv alebo životného prostredia, ako sa 
uvádza v návrhu, ktoré spôsobili, zhoršili, 
prispeli alebo boli spojené kontrolovaným 
alebo hospodársky závislým subjektom;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 584
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.2 – písmeno a – odsek 1 – bod i

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

i) spoločne a nerozdielne ručiť za 
škody, ktoré vyplývajú z porušovania 
právnych predpisov v oblasti ľudských 
práv alebo životného prostredia, ako sa 
uvádza v návrhu, ktoré spôsobili, zhoršili, 
prispeli alebo boli spojené kontrolovaným 
alebo hospodársky závislým subjektom;

i) spoločne a nerozdielne ručiť za 
škody, ktoré vyplývajú z porušovania 
právnych predpisov v oblasti ľudských 
práv alebo za škody na lesoch a 
prírodných ekosystémoch, ako sa uvádza v 
návrhu, ktoré spôsobili, zhoršili, prispeli 
alebo boli spojené kontrolovaným alebo 
hospodársky závislým subjektom;
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Or. cs

Pozmeňujúci návrh 585
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.2 – písmeno a – odsek 1 – bod i

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

i) spoločne a nerozdielne ručiť za 
škody, ktoré vyplývajú z porušovania 
právnych predpisov v oblasti ľudských 
práv alebo životného prostredia, ako sa 
uvádza v návrhu, ktoré spôsobili, zhoršili, 
prispeli alebo boli spojené kontrolovaným 
alebo hospodársky závislým subjektom;

i) spoločne a nerozdielne ručiť za 
priame škody, ktoré vyplývajú z 
porušovania právnych predpisov v oblasti 
ľudských práv alebo životného prostredia, 
ako sa uvádza v návrhu, ktoré spôsobili, 
zhoršili, prispeli alebo boli spojené 
kontrolovaným alebo hospodársky 
závislým subjektom;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 586
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.2 – písmeno a – odsek 1 – bod ii

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ii) niesť zodpovednosť za škody, 
ktoré vyplývajú z porušovania právnych 
predpisov v oblasti ľudských práv alebo 
životného prostredia, ktoré priamo súvisia 
s ich produktami, službami alebo 
operáciami prostredníctvom obchodného 
vzťahu, pokiaľ nemôžu preukázať, že 
konali s náležitou starostlivosťou a prijali 
všetky primerané opatrenia vzhľadom na 
okolnosti, ktoré mohli spôsobiť škodu. 
Hospodárske subjekty sa preto môžu 
zbaviť svojej zodpovednosti, ak môžu 
preukázať, že vynaložili všetku náležitú 
starostlivosť, aby identifikovali škodu a 
vyhli sa jej.

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 587
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – bod 5.2 – písmeno a – odsek 1 – bod ii

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ii) niesť zodpovednosť za škody, ktoré 
vyplývajú z porušovania právnych 
predpisov v oblasti ľudských práv alebo 
životného prostredia, ktoré priamo súvisia 
s ich produktami, službami alebo 
operáciami prostredníctvom obchodného 
vzťahu, pokiaľ nemôžu preukázať, že 
konali s náležitou starostlivosťou a prijali 
všetky primerané opatrenia vzhľadom na 
okolnosti, ktoré mohli spôsobiť škodu. 
Hospodárske subjekty sa preto môžu 
zbaviť svojej zodpovednosti, ak môžu 
preukázať, že vynaložili všetku náležitú 
starostlivosť, aby identifikovali škodu a 
vyhli sa jej.

ii) niesť zodpovednosť za priame 
škody, ktoré vyplývajú z porušovania 
právnych predpisov v oblasti ľudských 
práv alebo životného prostredia, ktoré 
priamo súvisia s ich produktami, službami 
alebo operáciami prostredníctvom 
obchodného vzťahu, pokiaľ nemôžu 
preukázať, že konali s náležitou 
starostlivosťou a prijali všetky primerané 
opatrenia vzhľadom na okolnosti, ktoré 
mohli spôsobiť škodu.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 588
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.2 – písmeno a – odsek 1 – bod ii

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ii) niesť zodpovednosť za škody, ktoré 
vyplývajú z porušovania právnych 
predpisov v oblasti ľudských práv alebo 
životného prostredia, ktoré priamo súvisia 
s ich produktami, službami alebo 
operáciami prostredníctvom obchodného 
vzťahu, pokiaľ nemôžu preukázať, že 
konali s náležitou starostlivosťou a prijali 
všetky primerané opatrenia vzhľadom na 

ii) niesť zodpovednosť za škody, ktoré 
vyplývajú zo škôd na lesoch a prírodných 
ekosystémoch a z porušovania právnych 
predpisov v oblasti súvisiacich ľudských 
práv alebo životného prostredia, ktoré 
priamo súvisia s ich produktami, službami 
alebo operáciami prostredníctvom 
obchodného vzťahu, pokiaľ nemôžu 
preukázať, že konali s náležitou 
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okolnosti, ktoré mohli spôsobiť škodu. 
Hospodárske subjekty sa preto môžu 
zbaviť svojej zodpovednosti, ak môžu 
preukázať, že vynaložili všetku náležitú 
starostlivosť, aby identifikovali škodu a 
vyhli sa jej.

starostlivosťou a prijali všetky primerané 
opatrenia vzhľadom na okolnosti, ktoré 
mohli spôsobiť škodu. Hospodárske 
subjekty sa preto môžu zbaviť svojej 
zodpovednosti, ak môžu preukázať, že 
vynaložili všetku náležitú starostlivosť, aby 
identifikovali škodu a vyhli sa jej.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 589
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.2 – písmeno b – odsek 1 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ak žalobca predložil primerane dostupné 
skutočnosti a dôkazy dostatočné na 
podporu svojej žaloby, žalovaný by mal 
znášať dôkazné bremeno týkajúce sa:

Ak žalobca predložil silné dostupné 
skutočnosti a dôkazy dostatočné na 
podporu svojej žaloby, žalovaný by mal 
znášať dôkazné bremeno týkajúce sa:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 590
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.2 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c) Prístup k opravným prostriedkom vypúšťa sa
Ak hospodársky subjekt spôsobuje, 
zhoršuje alebo je spojený s nepriaznivým 
vplyvom na jednotlivcov alebo organizácie 
alebo k nemu prispieva, pričom tento 
vplyv neplánoval ani nebol schopný mu 
zabrániť, mal by zabezpečiť nápravu, a to 
prostredníctvom mimosúdnych alebo 
súdnych nápravných mechanizmov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 591
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.2 – písmeno c – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ak hospodársky subjekt spôsobuje, 
zhoršuje alebo je spojený s nepriaznivým 
vplyvom na jednotlivcov alebo organizácie 
alebo k nemu prispieva, pričom tento 
vplyv neplánoval ani nebol schopný mu 
zabrániť, mal by zabezpečiť nápravu, a to 
prostredníctvom mimosúdnych alebo 
súdnych nápravných mechanizmov.

Právnymi predpismi by sa mal zabezpečiť 
prístupný a účinný súdny opravný 
prostriedok s cieľom umožniť 
poškodeným stranám žiadať odškodnenie 
voči hospodárskym subjektom, ktoré 
spôsobujú, zhoršujú, sú spojené s 
nepriaznivým vplyvom na ich práva alebo 
k nemu prispievajú. Neštátne mechanizmy 
vybavovania sťažností by  sa mali 
považovať za doplnkové k zlepšeniu 
zodpovednosti a prístupu k opravným 
prostriedkom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 592
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.2 – písmeno c – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ak hospodársky subjekt spôsobuje, 
zhoršuje alebo je spojený s nepriaznivým 
vplyvom na jednotlivcov alebo organizácie 
alebo k nemu prispieva, pričom tento 
vplyv neplánoval ani nebol schopný mu 
zabrániť, mal by zabezpečiť nápravu, a to 
prostredníctvom mimosúdnych alebo 
súdnych nápravných mechanizmov.

Právnymi predpismi by sa mal zabezpečiť 
prístupný a účinný súdny opravný 
prostriedok s cieľom umožniť 
poškodeným stranám žiadať odškodnenie 
voči hospodárskym subjektom, ktoré 
spôsobujú, zhoršujú, sú spojené s 
nepriaznivým vplyvom na ich práva alebo 
k nemu prispievajú. Neštátne mechanizmy 
vybavovania sťažností by  sa mali 
považovať za doplnkové k zlepšeniu 
zodpovednosti a prístupu k opravným 
prostriedkom.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 593
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 – podbod 5.2 – písmeno c – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ak hospodársky subjekt spôsobuje, 
zhoršuje alebo je spojený s nepriaznivým 
vplyvom na jednotlivcov alebo organizácie 
alebo k nemu prispieva, pričom tento 
vplyv neplánoval ani nebol schopný mu 
zabrániť, mal by zabezpečiť nápravu, a to 
prostredníctvom mimosúdnych alebo 
súdnych nápravných mechanizmov.

Poškodené strany by mali mať právo na 
dostupné a účinné súdne opravné 
prostriedky s cieľom žiadať odškodnenie 
voči hospodárskym subjektom, ktoré 
spôsobujú, zhoršujú, sú spojené s 
nepriaznivým vplyvom na ich práva alebo 
k nemu prispievajú. Neštátne mechanizmy 
vybavovania sťažností by mali dopĺňať 
súdne nápravné mechanizmy v záujme 
zlepšenia zodpovednosti a prístupu k 
opravným prostriedkom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 594
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. Nadobudnutie účinnosti návrhu o 
náležitej starostlivosti
1. Hospodárske subjekty, ktoré 
umiestňujú na trh komodity alebo 
odvodené produkty, na ktoré sa vzťahuje 
tento návrh, by mali zabezpečiť 
transparentnosť a vysledovateľnosť 
celého svojho hodnotového reťazca do 
dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tohto návrhu.
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2. Dva roky po nadobudnutí účinnosti 
návrhu by subjekty mali umiestniť na 
vnútorný trh Únie komodity alebo 
odvodené produkty týchto komodít, ktoré 
môžu byť zdrojom zanedbateľného rizika 
odlesňovania podľa ustanovení tohto 
návrhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 595
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. Vonkajšie opatrenia EÚ a 
odlesňovanie
Pri rokovaní o národných indikatívnych 
programoch (NIP) s tretími krajinami by 
Komisia mala uprednostniť ustanovenia s 
cieľom pomôcť spoločnostiam z tretích 
krajín a malým poľnohospodárom, ktorí 
pracujú so subjektmi uvádzajúcimi FERC 
na vnútorný trh Únie, vykonávať činnosti, 
ktoré nepoškodzujú lesy a ekosystémy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 596
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 6 – podbod 6.1 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Vykonávanie návrhu by v žiadnom prípade 
nemalo predstavovať dôvod na zníženie 
všeobecnej úrovne ochrany ľudských práv 
alebo životného prostredia. Nemalo by to 
mať najmä vplyv na iné existujúce 
subdodávateľské zmluvy alebo rámce 

Vykonávanie návrhu by v žiadnom prípade 
nemalo predstavovať dôvod na zníženie 
všeobecnej úrovne ochrany ľudských práv, 
vlastníckych práv alebo životného 
prostredia. Nemalo by to mať najmä vplyv 
na iné existujúce subdodávateľské zmluvy 
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zodpovednosti v dodávateľskom reťazci. alebo rámce zodpovednosti v 
dodávateľskom reťazci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 597
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 6 – podbod 6.2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6.2. Výhodnejšie ustanovenia vypúšťa sa
Členské štáty môžu zaviesť alebo 
zachovať ustanovenia, ktoré presahujú 
rámec ustanovení uvedených v návrhu, 
pokiaľ ide o ochranu ľudských práv a 
environmentálnych noriem v rámci 
dodávateľského reťazca FERC.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 598
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Návrh uznesenia
Príloha I – bod 6 – bod 6.2 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať 
ustanovenia, ktoré presahujú rámec 
ustanovení uvedených v návrhu, pokiaľ ide 
o ochranu ľudských práv a 
environmentálnych noriem v rámci 
dodávateľského reťazca FERC.

Členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať 
ustanovenia, ktoré presahujú rámec 
ustanovení uvedených v návrhu, pokiaľ ide 
o ochranu ľudských práv a 
environmentálnych noriem v rámci 
dodávateľského reťazca komodít 
spôsobujúcich odlesňovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 599
Stanislav Polčák
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Návrh uznesenia
Príloha I – bod 6 – podbod 6.2 – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať 
ustanovenia, ktoré presahujú rámec 
ustanovení uvedených v návrhu, pokiaľ ide 
o ochranu ľudských práv a 
environmentálnych noriem v rámci 
dodávateľského reťazca FERC.

Členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať 
ustanovenia, ktoré presahujú rámec 
ustanovení uvedených v návrhu, pokiaľ ide 
o ochranu ľudských práv a 
environmentálnych noriem v rámci 
dodávateľského reťazca komodít 
predstavujúcich riziko pre lesy a prírodné 
ekosystémy.

Or. cs


