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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s odporúčaniami Komisii o právnom rámci EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho 
odlesňovania, za ktoré je zodpovedná EÚ
(2020/2006(INL))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 114 ods. 3 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie,

 so zreteľom na oznámenie Komisie o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom 
hospodárstve (FLEGT) – návrh akčného plánu EÚ z 21. mája 2003 (COM (2003) 0251) 
,

 so zreteľom na 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 (nariadenie o dreve)1,

 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;

 so zreteľom na Parížsku dohodu dosiahnutú na 21. zasadnutí Konferencie zmluvných 
strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP 21),

 so zreteľom na štúdiu o požiadavkách náležitej starostlivosti prostredníctvom 
dodávateľského reťazca, ktorú zadalo Generálne riaditeľstvo Komisie pre spravodlivosť 
a spotrebiteľov (2020),

- so zreteľom na dokument výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS) s názvom 
Posúdenie európskej pridanej hodnoty právneho rámca EÚ na zastavenie a zvrátenie 
celosvetového odlesňovania zo strany EÚ2,

 so zreteľom na závery Rady a vlád členských štátov zasadajúcich v Rade týkajúce sa 
oznámenia o posilnení opatrení EÚ na ochranu a obnovu svetových lesov zo 16. 
decembra 2019,

1Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23–34.
2EPRS, European Added Value Assessment on an EU legal framework to halt and reverse EU-driven global 
deforestation.



PE652.351v02-00 4/26 PR\1207573SK.docx

SK

 so zreteľom na Amsterdamské vyhlásenie s názvom Smerom k odstráneniu 
odlesňovania v rámci reťazcov poľnohospodárskych komodít s európskymi krajinami z 
decembra 2015,

 so zreteľom na program OSN pre znižovanie emisií z odlesňovania a  degradácie lesov 
(REDD+),

 so zreteľom na strategický plán OSN pre lesy na roky 2017 – 2030, ktorý obsahuje šesť 
globálnych cieľov týkajúcich sa lesov a 26 súvisiacich cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť 
do roku 2030,

 so zreteľom na Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii, ktorý bol prijatý 17. júna 1994,

 so zreteľom na národné platformy pre udržateľné komodity vytvorené v rámci 
Rozvojového programu Organizácie Spojených národov (UNDP),

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z 
roku 1966,

 so zreteľom na Americký dohovor o ľudských právach z roku 1969,

 so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z roku 1987,

 so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 169 o domorodom 
a kmeňovom obyvateľstve v nezávislých krajinách z roku 1989,

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

 so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach pôvodného obyvateľstva z roku 2007,

 so zreteľom na usmernenia OECD/FAO pre zodpovedné poľnohospodárske 
dodávateľské reťazce,

 so zreteľom na Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) z roku 1973,

 so zreteľom na Dohovor o biologickej diverzite z roku 1992, Kartagenský protokol 
o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite z roku 2000 a na 
Nagojský protokol o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom 
spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania z roku 2010,

 so zreteľom na Globálnu hodnotiacu správu o biodiverzite a ekosystémových službách 
za rok 2019 medzivládnej vedeckej platformy OSN pre biodiverzitu a ekosystémové 
služby zo 6. mája 2019,

 so zreteľom na zásady OSN pre zodpovedné investície z roku 2006,
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 so zreteľom na hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv, ktoré Rada OSN 
pre ľudské práva schválila v roku 2011, ako aj usmernenia OECD pre nadnárodné 
podniky aktualizované v roku 2011,

 so zreteľom na osobitnú správu medzinárodnej skupiny OSN pre zmenu klímy o zmene 
klímy a pôde z 8. augusta 2019,

 so zreteľom na svoje uznesenie o politike Európskej únie v prospech ochrancov 
ľudských práv, prijatú 17. júna 20103,

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. apríla 2017 o palmovom oleji a odlesňovaní 
dažďových lesov4,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2017 o vplyve medzinárodného 
obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce5,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2018 o porušovaní práv pôvodného 
obyvateľstva vo svete vrátane zaberania pôdy6,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 11. septembra 2018 o transparentnom a zodpovednom 
riadení prírodných zdrojov v rozvojových krajinách: prípad lesov7,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o európskom ekologickom 
dohovore8,

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2020 so zreteľom na pätnáste zasadnutie 
konferencie zmluvných strán (COP 15) Dohovoru o biodiverzite9,

 so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na ochranu a 
obnovenie svetových lesov z 23. júla 2019 (COM (2019) 0352),

 so zreteľom na oznámenie Komisie európskej zelenej dohode z 11. decembra 2019 
(COM(2019)0640),

 so zreteľom na oznámenie Komisie o stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 – 
Prinavrátenie prírody do nášho života z 20. mája 2020 (COM(2020)0380),

 so zreteľom na oznámenie Komisie o stratégii „z farmy na stôl“ v záujme 
spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu z 20. 
mája 2020 (COM(2020)0381),

– so zreteľom na články 47 a 54 rokovacieho poriadku,

3 Prijaté texty, P7_TA(2010)0226.
4 Prijaté texty, P8_TA(2017)0098.
5 Prijaté texty, P8_TA(2017)0330.
6 Prijaté texty, P8_TA(2018)0279.
7 Prijaté texty, P8_TA(2018)0333.
8 Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
9 Prijaté texty, P9_TA(2020)0015.
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– so zreteľom na stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre rozvoj, 
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A9-0000/2020),

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;

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

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;

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;

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;

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;

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;
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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;

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;

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;

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;

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;

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;

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 
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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;

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;

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

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“;

16. žiada Komisiu, aby na základe článku 114 ods. 3 a článku 191 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie a vychádzajúc z odporúčaní uvedených v prílohe predložila návrh 
právneho rámca EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania spôsobovaného 
EÚ;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a sprievodné odporúčania 
Komisii a Rade.
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PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA:

ODPORÚČANIA K OBSAHU VYŽIADANÉHO NÁVRHU

1. Cieľ

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.

Mal by zabezpečiť transparentnosť a istotu, pokiaľ ide o:

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

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

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;

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.

2. Rozsah pôsobnosti

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).

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, 

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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finanční, právni a iní poradcovia) je nanajvýš len zanedbateľné riziko, že tovar uvádzaný na trh 
Únie:

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

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

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

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

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.

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.

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.

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:

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

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

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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3. Všeobecné povinnosti

3.1. Odlesňovanie a premena prírodných ekosystémov

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.

3.2. Znehodnocovanie prírodných lesov a prírodných ekosystémov

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 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.

3.3. Vymedzenie pojmov 

V súlade s dokumentom týkajúcim sa vymedzenia zodpovednosti3 by sa na účely návrhu mali 
uplatňovať tieto vymedzenia pojmov:

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. 

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:

a) pralesy, ktoré neboli predmetom veľkých ľudských zásahov v nedávnej histórii;

3 Pozri https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2020/03/Definitions-Mar2020.pdf.

https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2020/03/Definitions-Mar2020.pdf
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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.

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.

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.

Prírodné ekosystémy zahŕňajú:

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 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.
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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.

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.

Konverzia ekosystému je vymedzená ako zmena prírodného ekosystému na iné pôdne 
pokrytie alebo výrazné zmeny zloženia, štruktúry alebo funkcie prírodného ekosystému.

Komisia by mala prijať delegované akty s cieľom stanoviť a pravidelne aktualizovať neúplný 
zoznam oblastí, na ktoré sa návrh vzťahuje.

3.4. Porušovania ľudských práv

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.

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.

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.

4. Povinnosť identifikovať škody, predchádzať im a zmierňovať ich v hodnotových 
reťazcoch

4.1. Povinnosť náležitej starostlivosti

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).
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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 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.

Primerane a účinne by sa mali zahrnúť tieto opatrenia:

a) Mapovanie celého hodnotového reťazca
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.

b) Identifikovanie a posudzovanie reálnych a potenciálnych rizík pre lesy a ekosystémy v 
hodnotových reťazcoch na základe kritérií stanovených v návrhu
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 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.

c) Predchádzanie rizikám a zmierňovanie rizík na zanedbateľnú úroveň
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.

d) Zastavenie zneužívania životného prostredia a ľudských práv 
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.
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e) Monitorovanie vykonávania a účinnosti prijatých opatrení a neustále zlepšovanie 
účinnosti ich náležitej starostlivosti
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. 

f) Integrovanie certifikačných systémov tretích strán
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.

g) Úloha dobrovoľných dohôd o partnerstve
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.

4.2. Povinnosť konzultácie

Hospodárske subjekty by mali:

a) primerane, včas a priamo konzultovať s ovplyvnenými a potenciálne ovplyvnenými 
zainteresovanými stranami;

b) náležite zohľadňovať stanoviská zainteresovaných strán pri vymedzovaní a vykonávaní 
opatrení náležitej starostlivosti;

c) zabezpečiť, aby boli reprezentatívne odbory a zástupcovia pracovníkov zapojení do 
vymedzovania a vykonávania opatrení náležitej starostlivosti;

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.

4.3. Povinnosť transparentnosti a podávania správ

Hospodárske subjekty by mali pravidelne podávať správy o svojich postupoch náležitej 
starostlivosti a konzultácie, o identifikovaných rizikách, svojich postupoch analýzy rizika, 
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zmierňovania rizika a nápravy a o ich vykonávaní a výsledkoch, a to príslušnému orgánu, 
verejne, prístupným a vhodným spôsobom.
 
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.

4.4. Povinnosť dokumentácie

Hospodárske subjekty by mali uchovávať písomný záznam o všetkých opatreniach náležitej 
starostlivosti a o ich výsledkoch a na požiadanie ich sprístupniť príslušným orgánom.

4.5. Usmernenia Komisie

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.

S cieľom podporiť hospodárske subjekty pri plnení ich povinností náležitej starostlivosti by 
Komisia mala zverejniť regionálne analýzy problémových oblastí, pokiaľ ide o FERC.

5. Kontrola, monitorovanie, presadzovanie, sankcie a prístup k spravodlivosti

5.1. Presadzovanie práva

Členské štáty by mali v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi 
zabezpečiť presadzovanie uvedených povinností prostredníctvom:

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:

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;

ii. trvalá konfiškácia príslušných komodít a odvodených produktov, na ktoré sa 
vzťahuje návrh;
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iii. bezodkladné pozastavenie povolenia obchodovať;

iv. vylúčenie z postupov verejného obstarávania;

v. trestné sankcie pre jednotlivcov a, ak je to povolené, pre právnické osoby v prípade 
najzávažnejších trestných činov.

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.

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.

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:

 zaradenie hospodárskych subjektov, ktoré patria do pôsobnosti návrhu, do verejného 
registra;

 stanovenie noriem kvality a kvantity kontrol súladu, ktoré vykonávajú príslušné 
vnútroštátne orgány;

 ďalšie usmernenia týkajúce sa vykonávania kontrol súladu, ako sú usmernenia pre 
príslušné vnútroštátne orgány, v ktorých sú uvedené kritériá kontroly s cieľom lepšie 
analyzovať a hodnotiť úroveň rizika produktov a dostatočnú dokumentáciu o 
používaných systémoch náležitej starostlivosti;

 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;

 kritériá na úrovni Únie, ktoré majú pomôcť určiť, kedy by sa prevádzkovateľovi malo 
podať oznámenie o nápravných opatreniach, sankcii alebo kedy by sa mala uplatniť iná 
sankcia;

 povinnosti príslušných orgánov zverejňovať verejne prístupné informácie o činnostiach 
kontroly a presadzovania, zistených porušeniach a odpovediach na závažné obavy.
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5.2. Občianskoprávna zodpovednosť a prístup k opravným prostriedkom

a) Občianskoprávna zodpovednosť
Hospodárske subjekty by mali:

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.

b) Sprístupňovanie dôkazov
Ak žalobca predložil primerane dostupné skutočnosti a dôkazy dostatočné na podporu svojej 
žaloby, žalovaný by mal znášať dôkazné bremeno týkajúce sa:

i) povahy svojho vzťahu so subjektmi, ktoré sa podieľajú na ujme;

ii) skutočnosti, či konal s náležitou starostlivosťou a prijal všetky primerané opatrenia, aby 
zabránil vzniku škody.

c) Prístup k opravným prostriedkom
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.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Zákaz zníženia úrovne ochrany

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 zodpovednosti v dodávateľskom reťazci.

6.2. Výhodnejšie ustanovenia

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.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti a kontext

Každoročne je odlesnených 13 miliónov hektárov lesa1 a takmer celá táto plocha sa nachádza 
v tropických lesoch (96 %). Hlavnou príčinou (80 %) odlesňovania je rozširovanie 
poľnohospodárskej pôdy2. Tri komodity: sója, hovädzie mäso a palmový olej sú zodpovedné 
za takmer 80 % globálneho odlesňovania3. Ostatné komodity, ako je kakao alebo káva, majú 
relatívne malé lesné stopy na celom svete. Keďže ich výroba je však v niekoľkých krajinách 
vysoko koncentrovaná, ich stopa a negatívne vplyvy sú v týchto oblastiach veľmi vysoké.4 
Dovoz a spotreba Únie sa na celosvetovej spotrebe plodín a živočíšnych produktov súvisiacich 
s odlesňovaním v krajinách pôvodu podieľa 7 až 10 %5. Únia je aj medzi hlavnými svetovými 
dovozcami niekoľkých „komodít rizikových pre lesy“, t. j. palmového oleja (17 %), sóje 
(15 %), kaučuku (25 %), hovädzieho mäsa (41 %), kukurice (30 %), kakaa (80 %) a kávy 
(60 %)6.

Z hľadiska vplyvu na zmenu klímy je globálne odlesňovanie zodpovedné za približne 12 % 
celosvetových emisií skleníkových plynov (GHG)7. Odlesňovanie tiež znamená stratu 
biodiverzity, ktorú nemožno obnoviť vysádzaním nového lesa. Pokiaľ ide o hospodárske a 
sociálne dôsledky odlesňovania, treba poznamenať, že od lesných zdrojov závisí 1,6 miliardy 
ľudí8. V krajinách, kde je právny štát slabý, sa práva držby pôdy často nedodržiavajú a pôvodné 
obyvateľstvo stráca prístup k lesným zdrojom, ktoré sú pre miestne hospodárstvo kľúčové.

Prostredníctvom cieľov trvalo udržateľného rozvoja, Parížskej dohody a 7. environmentálneho 
akčného plánu sa Únia zaviazala na rôznych úrovniach chrániť európske a svetové lesy a 
prispievať k udržateľnému využívaniu pôdy, zmene využívania pôdy a lesnému hospodárstvu. 

Únia už zaviedla niektoré regulačné opatrenia na riešenie problému súvisiaceho s dovážaným 
odlesňovaním.Týka sa to okrem iného akčného plánu pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod 
v lesnom hospodárstve (FLEGT) z roku 2003 , nariadenia Rady (ES) č. 2173/2005 z roku 20059, 
nariadenia (EÚ) č. 995/201010 (ďalej len „nariadenie EÚ o dreve „), smernice (EÚ) 2018/200111 

1 Webstránka Európskej komisie , EU Science Hub, Forestry.
2 FAO 2016
3 Tamtiež.
4 https://resourcetrade.earth/stories/cocoa-trade-climate-change-and-deforestation#section-183 
5 Webstránka Európskej komisie, Environment, Studies on EU action to combat deforestation and palm oil.
6 Tamtiež.
7 Smith, P. a kol. (2014): Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a iné využívanie pôdy (AFOLU). V: Zmena 
klímy 2014: Zmierňovanie zmeny klímy. Príspevok pracovnej skupiny III k piatej hodnotiacej správe 
Medzivládneho panelu o zmene klímy [Edenhofer, O. a kol (eds.)].. Cambridge University Press, Cambridge, 
UK a New York, NY, USA. 
8 FAO
9 Nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz 
dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 1).
10 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).
11 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).

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/forestry
http://www.fao.org/3/a-i5588f.pdf
https://resourcetrade.earth/stories/cocoa-trade-climate-change-and-deforestation#section-183
https://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm
http://www.fao.org/forestry/livelihoods/en/
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spolu so smernicou (EÚ) 2015/151312 a smernicou (EÚ) 2015/1513. V rôznych hodnoteniach 
sa však posúdila ich efektívnosť a rozsah a dospelo sa k záveru, že nie sú dostatočné na 
zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania13 14.

Neexistuje však jednotný právny rámec EÚ, ktorý by priamo riešil potravinové alebo krmivové 
produkty – „komodity s rizikom pre lesy“, ktoré majú vplyv na globálne odlesňovanie. Únia 
nedosiahla cieľ 7. EAP, ktorým je zníženie hrubého odlesňovania tropických oblastí do roku 
2020. Vzhľadom na tieto skutočnosti, na nedávne výsledky štúdií a konzultácií, ktoré iniciovala 
Komisia, a so zreteľom na vedecké zistenia o tejto otázke je potrebný regulačný zásah Únie. 

Dňa 23. júla 2019 Komisia prijala oznámenie EÚ o posilnení opatrení EÚ na ochranu a obnovu 
svetových lesov15. Nová Komisia jasne potvrdila, že plánuje prijať legislatívne opatrenia na 
úrovni Únie proti celosvetovému odlesňovaniu. Počas vypočutí dezignovaných komisárov v 
Európskom parlamente to bolo potvrdené16.

Európsky parlament pravidelne vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila činnosť Únie zameranú 
proti celosvetovému odlesňovaniu.17 18 Konkrétnejšie, Európsky parlament vo svojom uznesení 
zo 16. januára 2020 o konferencii COP 15 k Dohovoru o biologickej diverzite vyzval Komisiu, 
aby navrhla právne predpisy založené na náležitej starostlivosti v oblasti voľného pohybu 
produktov, ktoré nezahŕňajú odlesňovanie, na trhu EÚ.19

Spravodajkyňa odporúča Komisii, aby po prvýkrát predložila legislatívny návrh povinnej 
náležitej starostlivosti v súvislosti s komoditami rizikovými pre lesy a ekosystémy, ktoré sa 
uvádzajú na trh Únie.

Spravodajkyňa sa domnieva, že nariadenie EÚ o dreve môže byť dobrým východiskovým 
vzorom, pričom niektoré z jeho prvkov by sa mohli zlepšiť. Tieto zlepšenia by sa mali týkať 
požiadaviek na komodity uvádzané na trh Únie, ktoré presahujú zákonnosť získavania komodít 
v krajine pôvodu s cieľom zahrnúť kritériá udržateľnosti a ochranu ľudských práv. Okrem toho 
sa treba poučiť z nesprávneho vykonávania a presadzovania nariadenia EÚ o dreve. 
Spravodajkyňa preto navrhuje, aby sa do legislatívneho návrhu týkajúceho sa budúceho 
nariadenia o komoditách bez rizika pre lesy začlenil zlepšený mechanizmus vykonávania a 
presadzovania.

12 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 
98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore 
využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 239, 15.9.2015, s. 1).
13 Európska komisia, Štúdia uskutočniteľnosti o možnostiach zintenzívnenia opatrení EÚ proti odlesňovaniu, 
COWI A/S, 2018, časť I.
14 Európska komisia, Oznámenie o posilnení opatrení EÚ na ochranu a obnovu svetových lesov, COM/2019/352 
final.
15 Tamtiež.
16 Európsky parlament, tematická sekcia Oddelenie pre podporu správy hospodárskych záležitostí, Záväzky z 
vypočutí dezignovaných komisárov - Von der Leyenovej komisia, 2019 – 2024 , PE 629.837 – november 2019.
17 Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2018 o transparentnom a zodpovednom riadení prírodných 
zdrojov v rozvojových krajinách: prípad lesov (2018/2003(INI)).
18 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2017 o palmovom oleji a odlesňovaní dažďových lesov 
(2016/2222(INI))
19 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2020 so zreteľom na COP 15 Dohovoru o biodiverzite 
(2019/2824(RSP)).

https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/KH0418199ENN2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1565272554103&uri=CELEX:52019DC0352
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1565272554103&uri=CELEX:52019DC0352
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document.html?reference=IPOL_BRI(2019)629837
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document.html?reference=IPOL_BRI(2019)629837
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0333_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0098_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0015_SK.html
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Spravodajkyňa sa domnieva, že povinnosti náležitej starostlivosti pre hospodárske subjekty, 
ktoré uvádzajú komodity a odvodené produkty rizikové pre lesy a ekosystémy na trh Únie, sú 
potrebné, lebo snaha a dobrovoľné záväzky hospodárskych subjektov zamerané na obmedzenie 
vplyvu komodít rizikových pre lesy a ekosystémy na odlesňovanie a prijímanie dobrovoľných 
opatrení v oblasti dodávateľského reťazca boli doteraz dosť obmedzené a celkovo 
neuspokojivé20. Zo štúdií vyplýva naliehavá potreba zintenzívniť verejnú intervenciu21.

Spoločnosti a združenia podnikov súhlasili s týmto názorom na viacerých stretnutiach so 
spravodajkyňou. Vyjadrili sa, že uprednostňujú nariadenie Únie o náležitej starostlivosti pre 
komodity rizikové pre lesy, a to aj z obchodných dôvodov.

Tieto výzvy sa odrazili v štúdii, ktorej vypracovanie zadalo GR Komisie pre požiadavky 
náležitej starostlivosti prostredníctvom dodávateľského reťazca22, podľa ktorej väčšina 
podnikov a ďalších zainteresovaných strán (68 %) odpovedala, že súčasné režimy 
dobrovoľných  opatrení významne  nezmenili spôsob, akým spoločnosti spravujú svoje 
sociálne, environmentálne vplyvy a vplyvy na správu vecí verejných, ani neposkytli nápravné 
opatrenia obetiam.

V štúdii sa predpokladá, že povinná náležitá starostlivosť by umožnila „významné preventívne 
prínosy“, „možnosti ochrany“, ako aj „lepší prístup k spravodlivosti v prípade nepriaznivých 
vplyvov na životné prostredie“ pre držiteľov práv23, ktoré by požiadavky na podávanie správ 
nepokrývali. 

Podľa štúdie by povinná náležitá starostlivosť mala najpozitívnejšie sociálne, ľudskoprávne a 
environmentálne vplyvy, zatiaľ čo sa nepredpokladá, že dobrovoľné usmernenia a požiadavky 
na podávanie správ by mali významné pozitívne účinky na ľudí alebo planétu.

Cieľ

Z týchto dôvodov sa spravodajkyňa návrhom zameriava na zabezpečenie vysokej úrovne 
ochrany prírodných lesov a prírodných ekosystémov a ochrany ľudských práv, ktoré by mohli 
byť potenciálne ovplyvnené ťažbou, získavaním a výrobou komodít, ktoré sa najčastejšie týkajú 
odlesňovania, ničenia ekosystému, zhoršovania kvality lesov a ekosystémov a porušovania 
ľudských práv.

Spravodajkyňa sa domnieva, že je potrebné, aby sa návrh vzťahoval aj na prírodné ekosystémy, 
pretože inak by sa vyvíjal tlak na tieto oblasti, aby sa premenili na poľnohospodársku pôdu s 
rovnakým ničivým účinkom na klímu a biodiverzitu. Okrem toho je potrebné, aby sa návrh 
vzťahoval na ľudské práva, lebo porušovanie ľudských práv je hnacou silou a následkom 

20 https://climatefocus.com/sites/default/files/20171106%20ISU%20Background%20Paper.pdf 
21 Lambin, E.F., a kol. (2018): Úloha iniciatív v oblasti dodávateľského reťazca pri znižovaní odlesňovania. 
Zmena prírodnej klímy 8, 109 – 116.
22 British Institute of International and Comparative Law a kol. (2020): Study on due diligence requirements 
through the supply chain – Final Report (Štúdia o požiadavkách na náležitú starostlivosť naprieč dodávateľským 
reťazcom – záverečná správa).
23 Podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv sú držitelia práv všetky ľudské bytosti alebo sociálne skupiny, 
ktoré majú osobitné nároky na nositeľov povinností (štáty a iní súkromní aktéri), ktorí sú zodpovední za ochranu 
a/alebo rešpektovanie ich práv a môžu byť braní na zodpovednosť za ich porušovanie 
(https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf).

https://climatefocus.com/sites/default/files/20171106%20ISU%20Background%20Paper.pdf
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ničenia lesov a ekosystémov. Zabezpečenie vlastníckych práv ľudí závislých od lesa má priamy 
prínos pre lesy a ekosystémy.

Rozsah pôsobnosti

Spravodajkyňa sa domnieva, že návrh by sa mal vzťahovať na hospodárske subjekty všetkých 
veľkostí, pretože inak by sa tým ohrozili ciele nariadenia. Rovnaké odôvodnenie platí aj pre 
hospodárske subjekty, ktoré majú úplné hodnotové reťazce. Nariadenie uplatniteľné na všetky 
hospodárske subjekty by bolo v súlade s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a 
ľudských práv, v ktorých sa zdôrazňuje, že všetky podniky sú zodpovedné za dodržiavanie 
ľudských práv. Spravodajkyňa chce zdôrazniť, že táto zodpovednosť sa rovnako uplatňuje, 
pokiaľ ide o ochranu životného prostredia.

Nariadenie by sa okrem toho malo vzťahovať na všetky finančné inštitúcie. Nedávna štúdia 
organizácie Global Witness odhalila, že medzi rokmi 2013 a 2019 boli finančné inštitúcie so 
sídlom v EÚ jedným z hlavných zdrojov finančných prostriedkov a podporili šesť 
poľnohospodárskych podnikov spojených s ničením lesov kritických pre klímu v oblasti 
Amazonky, Konžskej panvy a Papuy-Novej Guiney prostriedkami vo výške asi 7 miliárd 
EUR.24

Spravodajkyňa súhlasí so zisteniami štúdie, ktorej vypracovanie zadalo GR JUST, že široký 
rozsah podnikov by mal byť zahrnutý do celoúnijného rámca náležitej starostlivosti vrátane 
MSP a finančných inštitúcií.25

Zdá sa tiež logické, aby sa povinnosti vysledovateľnosti komodít a produktov, na ktoré sa 
vzťahuje tento návrh, vzťahovali aj na obchodníkov. Vysledovateľnosť kedykoľvek umožňuje 
identifikáciu príslušného hospodárskeho subjektu (hospodárskych subjektov), ktorý uvádzajú 
tovar na trh, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, a preto je zodpovedný za vykonávanie 
náležitej starostlivosti.

Komisia vo svojom oznámení s názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na ochranu a obnovu 
svetových lesov z roku 2019 dospela k záveru, že pri pohľade na odlesňovanie vyjadrené 
celkovou konečnou spotrebou sa Únia podieľa na celosvetovej spotrebe približne 10 %. Je to 
predovšetkým v dôsledku dovozu produktov do Únie, ako je palmový olej, mäso, sója, kakao, 
kukurica, drevo, kaučuk, a to aj vo forme spracovaných výrobkov alebo služieb. Z tohto dôvodu 
by sa nariadenie malo vzťahovať na tieto komodity. Navrhované opatrenia by sa mali 
vzťahovať aj na každý výrobok obsahujúci suroviny alebo spracované komodity, či už ako 
jediný vstup, alebo v kombinácii s inými vstupmi, s cieľom zabrániť podnecovaniu dopytu po 
takýchto produktoch a riziku obchádzania povinnosti náležitej starostlivosti. Spravodajkyňa 
konštatuje, že vedecké poznatky o presnom vplyve dovozu určitých komodít na situáciu v 
lesoch, ekosystémoch a ľudských právach sa stále vyvíjajú. Spravodajkyňa preto navrhuje, aby 
sa do rozsahu pôsobnosti nariadenia pridali ďalšie komodity prostredníctvom delegovaného 
aktu.

24 Global Witness (2020): Prečo by opatrenia EÚ na boj proti odlesňovaniu nemali vynechať finančníctvo. 
25 British Institute of International and Comparative Law a kol. (2020): Study on due diligence requirements 
through the supply chain – Final Report (Štúdia o požiadavkách na náležitú starostlivosť naprieč dodávateľským 
reťazcom – záverečná správa). 
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Všeobecné povinnosti

Spravodajkyňa navrhuje, že komodity, na ktoré sa návrh vzťahuje, by nemali pochádzať z 
oblastí, ktoré možno klasifikovať ako prírodné lesy alebo prírodné ekosystémy do 1. januára 
2008, ale ktoré stratili tento štatút po tomto dátume alebo odvtedy boli znehodnotené. 

Ak by sa za termín stanovil 1. január 2008, tento návrh by bol v súlade s ustanoveniami o 
udržateľnosti stanovenými v smernici (EÚ) 2018/2001.

V záujme vymedzenia prírodných lesov, prírodných ekosystémov, odlesňovania a 
znehodnocovania lesov a ekosystémov spravodajkyňa navrhuje, aby sa použili vymedzenia 
rámca zodpovednosti a prístupu smernice (EÚ) 2018/2001 aj v prípade pôdy s ekosystémami s 
vysokou hodnotou biodiverzity a s vysokými zásobami uhlíka. Spravodajkyňa sa domnieva, že 
ide o uznávané koncepcie s už existujúcimi usmerneniami, vďaka ktorým sú ľahko funkčné. 
Okrem toho sa v rámci vymedzenia zodpovednosti jasne rozlišujú prírodné lesy z vysadených 
stromov a výslovne sa rieši konverzia na výsadbu, ako aj závažné, pretrvávajúce 
znehodnocovanie.

V záujme uľahčenia vykonávania by Komisia mala prostredníctvom delegovaného aktu 
pravidelne prijímať neúplný zoznam oblastí, na ktoré sa návrh vzťahuje.

Pokiaľ ide o ľudské práva, hospodárske subjekty by mali zaručiť, aby ich výrobky neboli 
spojené s porušovaním ľudských práv, ktoré sa najčastejšie spája s odlesňovaním, ničením 
ekosystémov a znehodnocovaním lesov a ekosystémov. Ide o práva na držbu pôdy, práva 
pôvodného obyvateľstva, slobodný predchádzajúci a informovaný súhlas stanovený Stálym 
fórom OSN pre otázky domorodého obyvateľstva, právo na vodu, pracovné práva zakotvené v 
základných dohovoroch MOP a iné medzinárodne uznávané ľudské práva týkajúce sa 
využívania pôdy, prístupu k pôde alebo vlastníctva.

Povinnosť náležitej starostlivosti

V nadväznosti na usmernenia OECD pre nadnárodné podniky a usmernenia OECD – FAO pre 
zodpovedné poľnohospodárske dodávateľské reťazce spravodajkyňa navrhuje zaviesť 
povinnosť náležitej starostlivosti, povinnosť konzultácie, povinnosť transparentnosti a 
podávania správ a povinnosť hospodárskych subjektov predkladať dokumenty. 

Náležitá starostlivosť by sa mala riadiť prístupom založeným na riziku. Spravodajkyňa 
zdôrazňuje, že prístup založený na riziku by nemal hospodárskym subjektom zakazovať, aby v 
určitých kontextoch alebo s určitými obchodnými partnermi spolupracovali, ale mali by im 
pomôcť pri účinnom riadení rizík nepriaznivých vplyvov vo vysoko rizikových situáciách.

Využívanie náležitej starostlivosti sa nespolieha na štáty pôvodu s cieľom zabezpečiť súlad, ale 
prenáša zodpovednosť na hospodárske subjekty, ktoré chcú uvádzať na trh komodity alebo 
odvodené produkty v Únii. Spravodajkyňa zdôrazňuje, že je dôležité, že na rozdiel od nástrojov, 
ako sú označenia a certifikácie, sa náležitá starostlivosť nespolieha na spotrebiteľské 
preferencie, a tým poskytuje potenciálne vysokú úroveň účinnosti pri dosahovaní regulačných 
cieľov.
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Podľa navrhovaných opatrení by bolo možné legálne uvádzať produkty na trh Únie len vtedy, 
keď hospodárske subjekty môžu v dôsledku procesu náležitej starostlivosti preukázať, že 
akékoľvek identifikované riziko bolo zmiernené tak, že sa nanajvýš stane zanedbateľným. 
Okrem toho by prevádzkovatelia boli v záujme uľahčenia presadzovania povinní zabezpečiť 
vysledovateľnosť a transparentnosť svojho dodávateľského reťazca a podávať správy o 
dodržiavaní náležitej starostlivosti, najmä pokiaľ ide o posúdenie rizika a zmiernenie rizika.

Spravodajkyňa navrhuje, aby Komisia vypracovala usmernenia na podporu hospodárskych 
subjektov pri vykonávaní týchto povinností. S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu a 
porovnateľné normy transparentnosti a podávania správ v celej Únii by Komisia mala prijať 
delegované akty v tejto oblasti.

Povinnosť náležitej starostlivosti: mala by sa zaviesť povinnosť hospodárskych subjektov 
vykonávať náležitú starostlivosť v rámci celého dodávateľského reťazca s cieľom identifikovať 
riziká a vplyvy na životné prostredie, sociálne riziká a ľudské práva a zmierňovať ich s cieľom 
zabezpečiť súlad tovaru uvádzaného na trh Únie so súborom kritérií udržateľnosti a právnych 
kritérií.

Podobne ako v nariadení (ES) č. 2173/2005 by sa o dobrovoľných partnerských dohodách 
mohlo rokovať medzi Úniou a krajinami, ktoré produkujú FERC. Spravodajkyňa však chce 
zdôrazniť, že hoci by rokovania o dobrovoľných dohodách o partnerstve mohli trvať mnoho 
rokov, povinné nariadenie povinnej starostlivosti pre komodity rizikové pre lesy môže 
nadobudnúť účinnosť rýchlejšie a môže byť aj samostatné.

Hospodárske subjekty by mali mať možnosť využívať certifikačné systémy tretích strán na 
informovanie o vykonávaní týchto povinností. Spravodajkyňa však zdôrazňuje, že certifikačné 
systémy tretích strán nemôžu nahradiť povinnosť náležitej starostlivosti hospodárskych 
subjektov a zodpovednosť hospodárskeho subjektu. Vzhľadom na značný počet potenciálne 
relevantných systémov a certifikácie tretích strán by prevádzkovatelia mali vykonať dôkladné 
posúdenie kritérií rizika pre les a ekosystém uvedených v návrhu skôr, ako sa dospeje k záveru, 
že schéma môže skutočne prispieť k cieľom návrhu. Spravodajkyňa poukazuje na to, že existujú 
veľké rozdiely v kvalite medzi certifikačnými systémami, ktorých účinnosť závisí od celého 
radu faktorov vrátane rozsahu, úrovne transparentnosti a pevnosti kritérií26, ako aj od 
požadovanej frekvencie auditov, ako aj od ich kvality a nezávislosti. Tieto rozdiely obmedzujú 
rozsah, v akom sa môžu používať konzistentne ako nástroj na zabránenie odlesňovaniu27. 
Okrem kritérií rizikovosti pre lesy a ekosystémy by uvedené posúdenie malo 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 
vykonaní takéhoto posúdenia sa prevádzkovatelia môžu rozhodnúť, že v prípade potreby a v 
relevantných prípadoch zohľadnia systémy tretích strán.

Povinnosť konzultácie: hospodárske subjekty by mali konzultovať s dotknutými 
zainteresovanými stranami, pokiaľ ide o vymedzenie a vykonávanie ich opatrení náležitej 
starostlivosti, a mali by zaviesť mechanizmus včasného varovania, ktorý tretím stranám umožní 
informovať hospodársky subjekt o každom riziku škody v celom hodnotovom reťazci. Tretie 

26 Voigt, M. (Ed.) (2019): Systémy certifikácie udržateľnosti v sektoroch poľnohospodárstva a prírodných 
zdrojov, výsledky pre spoločnosť a životné prostredie, Londýn a New York: Routledge.
27 Smit, H., a kol. (2015): Implementing Deforestation-Free Supply Chains - Certification and Beyond. 

https://snv.org/cms/sites/default/files/explore/download/implementing_deforestation-free_supply_chains.pdf
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strany majú často rozsiahle odborné znalosti v teréne a môžu hospodárskym subjektom pomôcť 
pri plnení ich povinnosti predchádzať škodám.

Povinnosť transparentnosti a podávania správ hospodárske subjekty by mali pravidelne a 
verejne informovať o svojich postupoch, činnostiach a výsledkoch náležitej starostlivosti. 
Formát a prvky správ by sa mali vymedziť delegovaným aktom tak, aby sa zabezpečila 
jednotnosť a zabránilo sa selektívnemu výberu v postupoch podávania správ hospodárskych 
subjektov. Verejné podávanie správ by malo tretím stranám umožniť kontrolovať činnosti 
hospodárskych subjektov.

Povinnosť dokumentácie: hospodárske subjekty by mali viesť písomné záznamy o všetkých 
svojich opatreniach povinnej starostlivosti s cieľom vyšetriť možné porušenia nariadenia, ak by 
k obvineniu došlo neskôr.

Kontrola, monitorovanie, presadzovanie a prístup k spravodlivosti

Vykonávanie náležitej starostlivosti predstavuje základ, podľa ktorého sa prevádzkovateľ 
rozhodne umiestniť tovar, na ktorý sa vzťahuje nariadenie, na trh Únie. Ak príslušný 
hospodársky subjekt uviedol takýto tovar na trh Únie bez ohľadu na to, že sa nedosiahol súlad 
s kritériami a povinnosťami v oblasti udržateľnosti a ľudských práv opísanými vyššie, mal by 
niesť právnu zodpovednosť v podobe verejného, ako aj súkromného presadzovania príslušnými 
správnymi a súdnymi orgánmi a prípadne poškodenými súkromnými subjektmi.

Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby príslušné orgány monitorovali plnenie povinností 
stanovených v nariadení zo strany hospodárskych subjektov (náležitá starostlivosť, konzultácie, 
podávanie správ, dokumentácia).

Hospodárske subjekty by mali byť trestne zodpovedné za porušenie svojich povinností. Členské 
štáty by mali stanoviť primerané, účinné a odrádzajúce sankcie za nedodržanie povinností 
týkajúcich sa náležitej starostlivosti, konzultácií, podávania správ a dokumentácie a pre prípad, 
že neplnenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia spôsobilo poškodenie životného 
prostredia alebo porušovanie ľudských práv.

Na zabezpečenie účinného a jednotného vykonávania a presadzovania návrhu v celej Únii by 
sa na úrovni Únie mali vypracovať normy a usmernenia. Spravodajkyňa sa domnieva, že na 
tento účel možno vychádzať zo skúseností s nariadením EÚ o dreve.28 29

Tretie strany by mali mať možnosť napadnúť nedodržiavanie povinností vyplývajúcich z 
nariadenia zo strany hospodárskych subjektov pred súdnymi alebo správnymi orgánmi. 
Hospodárske subjekty by mali znášať dôkazné bremeno, ak žalobca predložil primerane 
dostupné skutočnosti a dôkazy, ktoré sú dostatočné na podporu ich konania.

Hospodárske subjekty by mali byť spoločne a nerozdielne zodpovedné za škody, ktoré 
vyplývajú z porušovania právnych predpisov v oblasti ľudských práv a životného prostredia, a 
mali by zabezpečiť nápravu v prípade škody spôsobenej jednotlivcom alebo organizáciám.

28 Germanwatch (2019): Lessons learnt aus der EU-Holzhandelsverordnung für die Umsetzung der EU-
Konfliktmineralienverordnung.
29 WWF (2019): Preskúmanie WWF nariadenia EÚ o dreve z hľadiska presadzovania práva (ETUR).
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Skutočnosť, že pravidlá povinnej náležitej starostlivosti musia zahŕňať určitú formu 
zodpovednosti, podporuje aj štúdia GR JUST o požiadavke náležitej starostlivosti, podľa ktorej 
73 % respondentov z radov zainteresovaných strán uprednostňuje povinnú starostlivosť 
spojenú s občianskoprávnou alebo trestnou zodpovednosťou a/alebo pokutami pred 
dobrovoľnými usmerneniami. Preferencie priemyselných organizácií sú však opačné. 

Finančné dôsledky

Opatrenia obsiahnuté v návrhu majú v zásade okamžitý vplyv na operačné výdavky EÚ. 
Dodatočné náklady členských štátov na monitorovanie a presadzovanie vykonávania takéhoto 
nariadenia budú závisieť od vnútroštátnych rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania, ale môžu sa 
minimalizovať, pokiaľ by tieto náklady mohli spadať do štruktúr existujúcich rozpočtov, 
napríklad v rámci environmentálnych alebo colných agentúr, súdov a justičných systémov. 
Spravodajkyňa okrem toho zdôrazňuje, že dôsledky na verejné rozpočty by sa mali posudzovať 
vo vzťahu k pozitívnym vplyvom návrhu na životné prostredie a ľudské práva.

V prípade hospodárskych subjektov predbežné zistenia štúdie o požiadavkách náležitej 
starostlivosti prostredníctvom dodávateľského reťazca, ktoré zadala Komisia GR JUST, 
naznačujú, že „náklady na povinnú náležitú starostlivosť v porovnaní s príjmami spoločností sa 
zdajú byť pomerne nízke. Pokiaľ ide o dodatočné opakujúce náklady na úrovni spoločnosti ako 
percentuálny podiel príjmov spoločností, tieto náklady v priemere predstavujú menej ako 
0,14 % v prípade MSP a 0,009 % v prípade veľkých spoločností.“ 30

Zo zistení štúdie GR JUST okrem toho vyplýva, že náklady na povinnosti náležitej starostlivosti 
by boli kompenzované reguláciou na úrovni Únie, a to vďaka bezpečnosti plánovania, 
rovnakým podmienkam pre hospodárske subjekty v celej Únii a zvýšeniu pákového efektu 
prostredníctvom neobchodovateľného štandardu.31

 
Zatiaľ čo zistenia GR JUST týkajúce sa štúdia poukazujú na náklady a prínosy medziodvetvovej 
regulácie v oblasti ľudských práv a ochrany životného prostredia, spravodajkyňa zastáva názor, 
že podobné náklady a prínosy možno predpokladať u povinnej náležitej starostlivosti pre 
komodity rizikové pre lesy a ekosystémy.

Pripravovaná hodnotiaca štúdia o európskej pridanej hodnote poskytne ďalší pohľad na túto 
záležitosť. 

Záverečné ustanovenia

Spravodajkyňa sa domnieva, že návrh by mal slúžiť ako opatrenie de minimis a členské štáty 
môžu uplatňovať prísnejšie pravidlá dodávateľského reťazca.

30  British Institute of International and Comparative Law a kol. (2020), Study on due diligence requirements 
through the supply chain, PART I: Súhrnná správa, s. 66.
31 Tamtiež.


