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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor:

– zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže celosvetové odlesňovanie možno riešiť uznaním hodnoty lesov, riešením vplyvu 
našich modelov spotreby, zabezpečením hospodárskej hodnoty lesov a zaistením práv 
na držbu pôdy; keďže zároveň je kľúčové chrániť primárne lesy a podporovať obnovu 
sekundárnych lesov;

B. keďže zdravé a udržateľne obhospodarované a využívané lesy zásadne prispievajú k 
plneniu globálnych záväzkov a politických cieľov Únie; 

C. keďže klimatické prínosy a iné ekosystémové služby poskytované lesmi a odvetvím 
lesného hospodárstva budú rozhodujúce pre dosiahnutie medzinárodných záväzkov 
Únie, ako sú ciele Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja 
a záväzky vyplývajúce z Kjótskeho protokolu, Parížskej dohody a iných 
medzinárodných nástrojov;

D. keďže udržateľné obhospodarovanie lesov môže mať významný vplyv na prevenciu 
odlesňovania a má pozitívny vplyv na zdravie a rozmanitosť lesov; 

E. keďže nepriama zmena využívania pôdy môže nastať, ak sa pôda, ktorá bola predtým 
určená na výrobu potravín alebo krmív, zmení na výrobu biopalív, biokvapalín a palív z 
biomasy, čo môže viesť k rozšíreniu poľnohospodárskej pôdy do oblastí s vysokými 
zásobami uhlíka, a tak prispievať ku globálnemu odlesňovaniu;

F. keďže odlesňovanie a konverzia ekosystémov môžu byť v niektorých častiach sveta 
spojené s porušovaním ľudských práv vrátane práv pôvodného obyvateľstva a 
miestnych komunít;

G. keďže Parlament v svojom uznesení z 15. januára 2020 o európskej zelenej dohode1 
vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila návrh európskeho právneho rámca 
založeného na náležitej starostlivosti s cieľom zabezpečiť udržateľné dodávateľské 
reťazce, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu, pre výrobky uvádzané na trh EÚ;

H. keďže drevné suroviny a výrobky by mali pochádzať len z lesov, ktoré sú legálne 
obhospodarované v súlade so zásadami udržateľného obhospodarovania lesov, ktoré sa 
vypracúvajú v rámci medzinárodných lesníckych postupov, ako sú ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja (najmä cieľ OSN v oblasti udržateľného rozvoja č. 15) a Forest 
Europe, ktoré obsahujú environmentálne, sociálne, ako aj hospodárske ciele;

I. keďže treba posilniť vykonávanie nariadenia EÚ o dreve (EUTR)2 s cieľom zabrániť 

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
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 (Ú. v. 
EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_SK.html.
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vstupu nezákonne získaného dreva na vnútorný trh;

1. zdôrazňuje multifunkčnú úlohu lesov v spoločnosti a širokú škálu ekosystémových 
služieb, ktoré poskytujú, vrátane služieb súvisiacich s poskytovaním surovín, energie z 
obnoviteľných zdrojov, produkciou kyslíka, sekvestráciou CO2, kvalitou ovzdušia, 
viazaním a filtráciou vody a zamedzovaním erózie;

2. poznamenáva, že keďže udržateľné obhospodarovanie lesov umožňuje využívať 
hodnotu lesného hospodárstva v priebehu času, a preto hospodárske stimuly pre 
udržateľné obhospodarovanie lesov umožňujú, aby sa lesný fond minimálne 
zdvojnásoboval, keďže ťažba dreva prebieha pomalším tempom ako rast, v dôsledku 
čoho sa objem lesov naďalej zvyšuje;

3. pripomína, že Únia rieši riziko odlesňovania prostredníctvom nariadenia EÚ o dreve 
(EUTR), oznámenia Komisie z 21. mája 2003 s názvom Vynútiteľnosť práva, správa a 
obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT) – návrh akčného plánu EÚ, dobrovoľných 
dohôd o partnerstve, ktorými sa podporujú procesy s účasťou viacerých 
zainteresovaných strán v producentských krajinách, a smernice o obnoviteľných 
zdrojoch energie (RED II)3, ktoré obsahujú množstvo pravidiel a mohli by poslúžiť ako 
cenný základ na minimalizovanie rizika odlesňovania a nezákonnej ťažby dreva; 
konštatuje, že v smernici o obnoviteľných zdrojoch energie (RED II) sa rozširuje 
povinnosť spĺňať kritériá trvalej udržateľnosti z biopalív na všetky konečné použitia 
bioenergie vrátane vykurovania/chladenia a elektrickej energie, ale, keďže sa vzťahuje 
len na suroviny používané na výrobu bioenergie, v súčasnosti nemôže zabezpečiť, aby 
neenergetické používanie komodít súvisiacich s odlesňovaním alebo konverziou 
ekosystémov ako biopalív nebolo povolené;

4. zdôrazňuje význam rozvoja udržateľného biohospodárstva, ktoré dodáva výrobky 
vyrobené udržateľným spôsobom;

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

6. poznamenáva, že za určitých okolností možno zabrániť vplyvu nepriamej zmeny 
využívania pôdy pri niektorých palivách, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za vysoko 
rizikové; víta skutočnosť, že Komisia na základe právomocí spoluzákonodarcov v rámci 
smernice o energii z obnoviteľných zdrojov (RED II) stanovila kritériá umožňujúce 
identifikáciu a certifikáciu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom 
nepriamej zmeny využívania pôdy; konštatuje, že takéto certifikované biopalivá sú 
vylúčené z obmedzení a cieľa postupného znižovania stanoveného pre biopalivá s 
vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy;

3 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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7. zdôrazňuje, že je predovšetkým potrebné nezávisle monitorovať výrobu komodít, ktoré 
súvisia s odlesňovaním, a obchodovanie s nimi; vyzýva Komisiu, aby posilnila svoje 
úsilie v týchto otázkach prostredníctvom programu Horizont Európa a aby podporovala 
nezávislé monitorovanie v producentských krajinách, ako aj výmenu najlepších 
postupov a získaných skúseností s cieľom zlepšiť používané metodiky a podrobnosť 
informácií;

8. zdôrazňuje zásadnú úlohu výskumu a inovácií pri podpore príspevku udržateľného 
obhospodarovania lesov a sektora lesného hospodárstva k vyriešeniu výziev 
odlesňovania a problému zmeny klímy;

9. zdôrazňuje, že na úspešnú realizáciu udržateľného obhospodarovania lesov v praxi je 
dôležité vzdelanie a zručná a dobre vyškolená pracovná sila; vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby vykonávali opatrenia a využívali existujúce partnerstvá s cieľom 
uľahčiť výmenu najlepších postupov v tejto oblasti;

10. zdôrazňuje potrebu zohľadniť väzby medzi sektorom lesného hospodárstva a ostatnými 
odvetviami a význam digitalizácie, investícií do výskumu a inovácií s cieľom sledovať 
odlesňovanie;

11. zdôrazňuje prínos mimovládnych organizácií, environmentálnych aktivistov, 
priemyselných združení, ako aj oznamovateľov, k boju proti nezákonnému ťažbe dreva, 
ktorá vedie k odlesňovaniu, strate biodiverzity a zvyšovaniu emisií skleníkových 
plynov;

12. zdôrazňuje pozitívnu úlohu lesného hospodárstva Únie pri presadzovaní globálnych 
noriem udržateľného obhospodarovania lesov; domnieva sa, že výrobné odvetvia Únie, 
malé a stredné podniky (MSP) a mikropodniky v sektore lesného hospodárstva by mali 
zohrávať kľúčovú úlohu v dialógu s partnerskými krajinami o tom, ako ďalej 
podporovať udržateľnosť v celom hodnotovom reťazci; konštatuje však, že približne 
80 % globálneho odlesňovania je spôsobených poľnohospodárstvom, a preto sa 
domnieva, že normy a systémy certifikácie by sa mali zameriavať na tento sektor;

13. zdôrazňuje, že namiesto zavádzania nových noriem a systémov certifikácie treba 
posilniť normy a systémy certifikácie, ktoré už existujú; ďalej konštatuje, že tieto normy 
a systémy certifikácie musia byť v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie; 

14. zdôrazňuje význam rozhodovania založeného na dôkazoch, pokiaľ ide o politiky 
týkajúce sa lesov, sektora lesného hospodárstva a jeho hodnotových reťazcov; uznáva, 
že udržateľné a aktívne obhospodarovanie lesov je účinným spôsobom, ako 
predchádzať poškodeniu lesov, odlesňovaniu a chrániť biodiverzitu; 

15. zdôrazňuje, že by sa mali vyvinúť iniciatívy na riešenie problémov mimo Únie so 
zameraním na trópy a na hnacie sily mimo lesného hospodárstva, ktoré vplývajú na 
neudržateľné postupy v lesoch a vedú k odlesňovaniu a degradácii lesov; 

16. poznamenáva, že je dôležité zabezpečiť, aby sa téma odlesňovania stala súčasťou 
politických dialógov na úrovni štátov, a pomôcť partnerským krajinám pri tvorbe a 
zavádzaní vnútroštátnych rámcov pre oblasť lesného hospodárstva a udržateľného 
lesného hospodárstva; zdôrazňuje, že tieto vnútroštátne rámce musia odrážať domáce 



PE646.934v02-00 6/9 AD\1205444SK.docx

SK

potreby, ako aj globálne záväzky; zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť mechanizmy 
stimulácie drobných poľnohospodárov s cieľom zachovať a zlepšiť ekosystém a 
produkty poskytované udržateľným lesným hospodárstvom a poľnohospodárstvom;

17. zdôrazňuje, že je veľmi potrebné zlepšiť mechanizmy, ktoré pomôžu identifikovať zdroj 
alebo pôvod dreveného materiálu uvádzaného na vnútorný trh;

18. poukazuje na to, že samotné dobrovoľné opatrenia a systémy nebudú schopné zastaviť 
odlesňovanie a degradáciu lesov; v tejto súvislosti považuje právne predpisy o náležitej 
starostlivosti za možný nástroj, ako v súlade s medzinárodnými normami a záväzkami 
zabezpečiť, aby komodity uvádzané na vnútorný trh, ktoré predstavujú riziko pre lesy, 
mali dodávateľské reťazce, ktoré nepochádzajú z odlesňovania a z iných činností 
porušujúcich environmentálne a ľudské práva pôvodného obyvateľstva a obyvateľov 
miestnych komunít vrátane žien alebo spôsobujúcich degradáciu lesov a konverziu 
alebo degradáciu prírodných ekosystémov; opakovane žiada Komisiu, aby v tejto 
súvislosti predložila návrh právneho rámca Únie na základe náležitej starostlivosti a 
posúdenia vplyvu s osobitným zameraním na MSP; zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby nový právny rámec vytvoril príležitosti pre MSP a neviedol k 
nadmernej administratívnej záťaži; 

– zaradil do prílohy k svojmu návrhu uznesenia tieto odporúčania:

19. žiada Komisiu, aby preskúmala posilnené využívanie satelitného systému Copernicus 
na sledovanie lesov a prevenciu lesných požiarov a poškodzovania lesov vrátane 
monitorovania a stanovenia príčin požiarov a poškodzovania lesov, odlesňovania a 
konverzie ekosystémov, pričom uľahčí prístup príslušných orgánov v každom členskom 
štáte a zabezpečí priamy zdroj otvorených údajov pre MSP alebo startupy;

20. vyzýva Komisiu, aby zvážila vytvorenie mechanizmu včasného varovania s cieľom 
informovať spotrebiteľov, verejné orgány a spoločnosti o získavaní komodít z oblastí 
ohrozených odlesňovaním;

21. žiada Komisiu, aby zintenzívnila spoluprácu so všetkými zainteresovanými stranami vo 
verejných aj súkromných sektoroch s cieľom zabezpečiť, aby sa zaviazali dodržiavať 
zásadu zodpovedného obhospodarovania lesov, zodpovedných dodávateľských 
postupov a udržateľnej výroby;

22. vyzýva Komisiu, aby spoločne s členskými štátmi zintenzívnila svoje úsilie o posilnenie 
noriem a systémov certifikácie, ktoré pomáhajú identifikovať a propagovať komodity, 
ktoré neprispievajú k odlesňovaniu; 

23. vyzýva Komisiu, aby zvýšila transparentnosť dodávateľských reťazcov, minimalizovala 
riziko odlesňovania pre priemysel a spotrebiteľov a umožnila priemyslu a spotrebiteľom 
zohrávať úlohu pri vytváraní dodávateľských reťazcov, ktoré neprispievajú k 
odlesňovaniu;

24. nabáda Komisiu, aby posilnila akčný plán EÚ FLEGT so zameraním na dobrovoľné 
dohody o partnerstve (DDP) ako kľúčové dvojstranné obchodné dohody s tretími 
krajinami a začlenila ho do novej európskej stratégie v oblasti lesného hospodárstva s 
cieľom nabádať tretie krajiny k tomu, aby upustili od politík odlesňovania.
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