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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na trh
(KOM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0644),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0373/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre medzinárodný obchod 
(A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Lesné prostredie je vzácne dedičstvo 
a ako také sa musí chrániť, zachovávať a, 
ak je to možné, obnovovať s konečným 
cieľom zachovať funkčné prvky 
biodiverzity a ekosystémov, chrániť klímu 
a práva pôvodných obyvateľov, miestnych 
spoločenstiev a komunít závislých od lesa.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Európske spoločenstvo a členské 
štáty sa právne a politicky zaviazali k 
ochrane a trvalo udržateľnému 
využívaniu zemských zdrojov, potláčaniu 
nezákonnej ťažby dreva a s tým 
súvisiaceho obchodu, ako aj k trvalo 
udržateľnej správe lesného hospodárstva, 
zmierňovaniu chudoby a ochrane práv 
pôvodných obyvateľov, miestnych 
spoločenstiev a komunít závislých od lesa. 
Nariadenie by malo prispieť k splneniu 
týchto povinností a záväzkov, vrátane 
záväzkov obsiahnutých v:
a) Dohovore o biologickej diverzite z roku 
1992 (CBD);
b) Dohovore o medzinárodnom obchode s 
ohrozenými druhmi voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín z roku 1973 (CITES);
c) medzinárodných dohodách o tropickom 
dreve (ITTA) z roku 1983, 1994 a 2006;
d) Rámcovom dohovore OSN 
o klimatických zmenách z roku 2002 
(UNFCCC, United Nations Framework 
Convention on Climate Change);
e) Dohovore Organizácie Spojených 
národov o boji proti dezertifikácii z roku 
1994;
f) Deklarácii o životnom prostredí 
a rozvoji z Ria de Janeiro z roku 1992;
g) deklarácii a pláne implementácie z 
Johannesburgu, ako ich prijal Svetový 
samit o trvalo udržateľnom rozvoji 4. 
septembra 2002;
h) návrhoch činností vypracovaných v 
rámci Medzivládneho panelu pre lesy 
(IPF)/ Medzinárodného fóra pre lesy;
i) právne nezáväznom autoritatívnom 
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prehlásení Konferencie OSN o životnom 
prostredí a rozvoji (UNCED) k princípom 
globálnej dohody o využívaní, ochrane 
a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých 
typov lesov z roku 1992;
j) Agende 21 prijatej Konferenciou OSN o 
životnom prostredí a rozvoji v roku 1992;
k) rezolúcii zvláštneho zasadnutia 
Valného zhromaždenia OSN (Ungass) s 
názvom Program ďalšieho uplatňovania 
Agendy 21 z roku 1997;
l) deklarácii o rozvojových cieľov 
tisícročia z roku 2000;
m) Svetovej charte prírody z roku 1982;
n) deklarácii Konferencie OSN o 
životnom prostredí človeka z roku 1972;
o) Akčnom pláne pre životné prostredie 
človeka a návrhoch Medzivládneho 
panelu pre lesy prijatých Valným 
zhromaždením OSN na jeho zvláštnom 
zasadnutí v roku 1997;
p) v rezolúcii 4/2 Fóra pre lesy OSN;
q) štokholmskej deklarácii z roku 1972;
r) Dohovore o európskych voľne žijúcich 
organizmoch a prírodných stanovištiach z 
roku 1979.

Or. en

Odôvodnenie

Akčný plán EÚ zameraný na vymáhateľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve 
(FLEGT) z roku 2003 uvádza, že „širším cieľom EÚ je podpora trvalo udržateľnej správy 
lesov“ a zaväzuje EÚ riešiť problém nezákonnej ťažby dreva komplexným spôsobom.  
Nariadenie musí prispieť k širšiemu cieľu trvalo udržateľného rozvoja ako prostriedku 
riešenia sprievodných problémov súvisiacich s nezákonnou ťažbou dreva, ako aj k riešeniu 
problému z trhového hľadiska. Využívanie nariadenia napomôže dosiahnutiu implementácie 
ustanovení medzinárodných a regionálnych dohôd, v ktorých sú európske a iné krajiny 
zmluvnými stranami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu a Rade o akčnom pláne EÚ 
zameranom na vymáhateľnosť práva, 
správu a obchod v lesnom hospodárstve 
(FLEGT) bol navrhnutý balík opatrení 
zameraných na podporu medzinárodného 
úsilia vyriešiť problém nezákonnej ťažby 
dreva a súvisiaceho obchodu.

(4) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu a Rade o akčnom pláne EÚ 
zameranom na vymáhateľnosť práva, 
správu a obchod v lesnom hospodárstve 
(FLEGT) bol navrhnutý balík opatrení 
zameraných na podporu medzinárodného 
úsilia vyriešiť problém nezákonnej ťažby 
dreva a súvisiaceho obchodu a prispieť k 
širšiemu cieľu EÚ trvalo udržateľnej 
správy lesov .

Or. en

Odôvodnenie

Tento dodatok dopĺňa pôvodné znenie akčného plánu FLEGT (KOM(2003)251). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Rada a Európsky parlament uznávajúc 
potrebu Spoločenstva prispievať ku 
globálnemu úsiliu riešiť problém 
nezákonnej ťažby uvítali toto oznámenie.

(5) Rada a Európsky parlament uznávajúc 
potrebu Spoločenstva prispievať ku 
globálnemu úsiliu riešiť problém 
nezákonnej ťažby v rámci trvalo 
udržateľného rozvoja, udržateľnej správy 
lesov a znižovania chudoby, ako aj 
sociálnej rovnosti a štátnej suverenity, 
uvítali toto oznámenie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento dodatok sa vzťahuje na pôvodné znenie záverov poľnohospodárskej rady z októbra 
2003.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Pri absencii medzinárodne schválenej 
definície by sa pri vymedzovaní toho, čo 
predstavuje nezákonnú ťažbu, malo 
vychádzať z právnych predpisov krajiny 
ťažby dreva.

(11) Pri absencii medzinárodne schválenej 
definície by sa pri vymedzovaní toho, čo 
predstavuje nezákonnú ťažbu, primárne 
malo vychádzať z právnych predpisov 
krajiny ťažby dreva. Uplatňovanie noriem 
zákonnosti by malo zahŕňať posudzovanie 
medzinárodných noriem a prispievať k 
implementácii medzinárodných záväzkov, 
zásad a odporúčaní vrátane záväzkov 
týkajúcich sa zmierňovania následkov 
zmeny klímy, znižovania straty 
biodiverzity, znižovania chudoby, 
znižovania dezertifikácie a ochrany a 
podpory práv pôvodných obyvateľov, 
miestnych spoločenstiev a komunít 
závislých od lesa.

Or. en

Odôvodnenie

Akčný plán EÚ zameraný na vymáhateľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve 
(FLEGT) z roku 2003 uvádza, že „širším cieľom EÚ je podpora trvalo udržateľnej správy 
lesov“ a zaväzuje EÚ riešiť problém nezákonnej ťažby dreva komplexným spôsobom.  
Nariadenie musí prispieť k širšiemu cieľu trvalo udržateľného rozvoja ako prostriedku 
riešenia sprievodných problémov súvisiacich s nezákonnou ťažbou dreva, ako aj k riešeniu 
problému z trhového hľadiska. Využívanie nariadenia napomôže dosiahnutiu implementácie 
ustanovení medzinárodných a regionálnych dohôd, v ktorých sú európske a iné krajiny 
partnerskými stranami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Mnohé výrobky z dreva prechádzajú (12) Mnohé výrobky z dreva prechádzajú 
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viacerými procesmi predtým a potom, ako 
sa prvý raz uvádzajú na trh. V záujme 
zabrániť vytváraniu akejkoľvek zbytočnej 
administratívnej záťaže by požiadavkám 
ustanoveným v tomto nariadení nemali 
podliehať všetky hospodárske subjekty 
zahrnuté do distribučného reťazca, ale len 
tie hospodárske subjekty, ktoré drevo a 
výrobky z dreva uvádzajú na trh prvý raz.

viacerými procesmi predtým a potom, ako 
sa prvý raz uvádzajú na trh. V záujme 
zabrániť vytváraniu akejkoľvek zbytočnej 
administratívnej záťaže by požiadavkám 
uplatňovať systém povinnej starostlivosti 
prostredníctvom systému opatrení a 
postupov (systém povinnej starostlivosti) 
na minimalizáciu rizík uvádzania 
nezákonne vyťaženého dreva a výrobkov z 
dreva nemali podliehať všetky hospodárske 
subjekty zahrnuté do distribučného 
reťazca, ale len tie hospodárske subjekty, 
ktoré drevo a výrobky z dreva uvádzajú na 
trh prvý raz.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky subjekty v dodávateľskom reťazci by mali byť povinné dodržiavať hlavný zákaz 
spracúvať nezákonne vyťažené drevo na výrobky z dreva uvádzané na trh, a musia tomu 
venovať primeranú starostlivosť. Na zabezpečenie sledovateľnosti výrobkov by mali všetci 
prevádzkovatelia poskytovať základné informácie o výrobkoch, ich pôvode a subjektoch, 
ktorým ich dodávajú. Prevádzkovateľov, ktorí uvádzajú svoje výrobky na trh po prvýkrát je 
však vhodné zaradiť do osobitnej kategórie, pretože títo najviac vplývajú na to, čo vstupuje do 
EÚ, a preto majú najväčšiu zodpovednosť a musia uplatňovať komplexný systém povinnej 
starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Prioritou Spoločenstva aj naďalej 
ostáva celkový cieľ dosiahnuť 
udržateľnosť prostredníctvom 
presadzovania kritérií udržateľnosti. 
Vzhľadom na tento cieľ a v záujme 
obmedzovania záťaže pre hospodárske 
subjekty uvádzajúce drevo a výrobky 
z dreva na trh, ktoré podliehajú povinným 
kritériám udržateľnosti ustanoveným 
v smernici Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. XX/XX o podpore 

vypúšťa sa
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využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov, by sa toto nariadenie nemalo 
vzťahovať na takéto výrobky.

Or. en

Odôvodnenie

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na všetky výrobky, ktoré by mohli obsahovať 
nezákonne vyťažené drevo. Vylúčenie výrobkov podliehajúcich kritériu trvalej udržateľnosti z 
požiadavky zákonnosti pôvodu znamená, že zákonnosť a trvalá udržateľnosť by sa mohli 
navzájom vylučovať, zákonnosť však musí byť základnou podmienkou trvalej udržateľnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Drevársky priemysel má veľký 
význam pre hospodárstvo Spoločenstva. 
Organizácie hospodárskych subjektov sú 
významnými prvkami tohto odvetvia, 
pretože zastupujú jeho záujmy vo veľkom 
rozsahu a spolupracujú s rôznymi 
zainteresovanými stranami. Organizácie 
majú aj odborné znalosti a kapacitu 
analyzovať príslušné právne predpisy 
a uľahčovať dodržiavanie súladu zo 
strany členov za predpokladu, že 
nepoužijú túto kompetenciu s cieľom 
dominovať na trhu. V záujme uľahčenia 
vykonávania tohto nariadenia 
a podpory rozvoja osvedčenej praxe je 
vhodné uznať organizácie, ktoré vyvinuli 
požiadavky na realizáciu systémov 
povinnej starostlivosti. Zoznam takýchto 
uznaných organizácií sa uverejní 
a príslušné orgány všetkých členských 
štátov budú môcť vďaka nemu uznať 
organizácie zodpovedné za monitorovanie, 
ktoré sú v ňom zahrnuté.

(16) V záujme uľahčenia vykonávania 
tohto nariadenia a podpory rozvoja 
osvedčenej praxe je vhodné uznať 
organizácie, ktoré vyvinuli požiadavky na 
realizáciu systémov povinnej starostlivosti. 
Zoznam takýchto uznaných organizácií sa 
uverejní.

Or. en



PE418.093v01-00 12/35 PR\759961SK.doc

SK

Odôvodnenie

Zjednodušenie (prvá časť). Prijímanie rozhodnutia komitologickým postupom, a nie 
jednotlivými členskými štátmi, zabezpečí spoločné normy uznávania organizácií 
zodpovedných za monitorovanie v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Predmet úpravy Predmet úpravy a ciele

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V tomto nariadení sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich 
drevo a výrobky z dreva na trh.

V tomto nariadení sa ustanovujú povinnosti 
hospodárskych subjektov uvádzajúcich 
alebo sprístupňujúcich drevo a výrobky 
z dreva na trh.

Hospodárske subjekty zabezpečia, aby sa 
na trh uvádzalo len zákonne získané 
drevo a výrobky z dreva.
Hospodárske subjekty, ktoré uvádzajú na 
trh drevo a výrobky z dreva, uplatňujú 
systém povinnej starostlivosti. 

Or. en

Odôvodnenie

Konzultáciou sa došlo k záverom, že na odstránenie nedostatkov v akčnom pláne FLEGT z 
roku 2003 a zabezpečenie zastavenia obchodu s nezákonne získaným drevom a výrobkami z 
dreva v EÚ sú potrebné ďalšie právne predpisy. Požiadavka uplatňovania povinnej 
starostlivosti podporí správnu prax, avšak požiadavka, že všetky hospodárske subjekty v 
dodávateľskom reťazci sú povinné dodávať na trh len zákonne získané drevo, by mala byť 
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explicitná. Bude sa tým podporovať ostražitosť, bremeno zodpovednosti sa rozdelí 
rovnomernejšie na hospodárske subjekty, a riziko, že zodpovedné subjekty budú poškodené, sa 
zníži.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) „drevo a výrobky z dreva“ znamenajú 
drevo a výrobky z dreva uvedené v prílohe 
s výnimkou dreva a výrobkov z dreva, 
ktoré podliehajú povinným kritériám 
udržateľnosti ustanoveným v smernici 
(ES) č. XX/XX;

(a) „drevo a výrobky z dreva“ znamenajú 
drevo a výrobky z dreva uvedené v prílohe;

Or. en

Odôvodnenie

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na všetky výrobky, ktoré by mohli obsahovať 
nezákonne získané drevo. Vylúčenie výrobkov podliehajúcich kritériu trvalej udržateľnosti z 
požiadavky zákonnosti pôvodu znamená, že zákonnosť a trvalá udržateľnosť by sa mohli 
navzájom vylučovať, zákonnosť však musí byť základnou podmienkou trvalej udržateľnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(aa) „sprístupnenie na trhu“ je každá 
dodávka dreva alebo výrobkov z dreva na 
trh Spoločenstva určených na distribúciu 
alebo používanie v priebehu obchodnej 
činnosti, či už za úhradu alebo 
bezodplatne;

Or. en
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Odôvodnenie

Na rozlíšenie hospodárskych subjektov, ktoré musia implementovať systém povinnej 
starostlivosti, a ostatných subjektov, sú potrebné oddelené definície „uvádzania na trh“ a 
„sprístupnenia na trhu“.  Oba pojmy sú oddelene vymedzené v smernici o spoločnom rámci 
uvádzania výrobkov na trh (smernica 768/2008/ES Európskeho parlamentu a Rady z 9. júla 
2008), preto sa z dôvodu konzistentnosti uvádza na tomto mieste rovnaké znenie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) „uvádzanie na trh“ znamená každé 
dodanie dreva a výrobkov z dreva prvý raz 
na trh Spoločenstva, určených na 
distribúciu alebo použitie v rámci 
vykonávania obchodnej činnosti, či už za 
poplatok alebo bezplatne;

(b) „uvádzanie na trh“ je prvé 
sprístupnenie dreva a výrobkov z dreva na 
trhu Spoločenstva;

Or. en

Odôvodnenie

Na rozlíšenie hospodárskych subjektov, ktoré musia implementovať systém povinnej 
starostlivosti, a ostatných subjektov, sú potrebné oddelené definície „uvádzania na trh“ a 
„sprístupnenia na trhu“.  Oba pojmy sú oddelene vymedzené v smernici o spoločnom rámci 
uvádzania výrobkov na trh (smernica 768/2008/ES Európskeho parlamentu a Rady z 9. júla 
2008), preto sa z dôvodu konzistentnosti uvádza na tomto mieste rovnaké znenie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) „hospodársky subjekt“ znamená každú 
fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá 
uvádza drevo alebo výrobky z dreva na trh;

(c) „hospodársky subjekt“ znamená každú 
fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá 
uvádza drevo alebo výrobky z dreva na trh 
alebo ich sprístupňuje na trhu;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(da) „riziko“ je funkciou 
pravdepodobnosti obchodu s nezákonne 
získaným drevom a výrobkami z dreva a 
závažnosti tejto udalosti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) „príslušné právne predpisy“ znamenajú 
právne predpisy krajiny ťažby, ktoré 
upravujú zachovanie a správu lesov 
a ťažbu dreva, ako aj právne predpisy 
o obchode s drevom alebo výrobkami 
z dreva súvisiacom so zachovaním 
a správou lesov a s ťažbou dreva;

(f) „príslušné právne predpisy“ znamenajú 
právne predpisy, vnútroštátne, regionálne 
alebo medzinárodné, najmä právne 
predpisy týkajúce sa zachovania 
biologickej diverzity, správy lesov, práv na 
využívanie zdrojov a minimalizácie 
nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie; mali by brať do úvahy 
majetkové vlastníctvo, práva pôvodných 
obyvateľov, právne predpisy týkajúce sa 
práce a všeobecného blahobytu, daní, 
dovozných a vývozných ciel, licenčných 
poplatkov a poplatkov za ťažbu, dopravu 
a marketing;

Or. en

Odôvodnenie

Akčný plán EÚ zameraný na vymáhateľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve 
(FLEGT) z roku 2003 uvádza, že „širším cieľom EÚ je podpora trvalo udržateľnej správy 
lesov“ a zaväzuje EÚ riešiť problém nezákonnej ťažby dreva komplexným spôsobom.  
Nariadenie musí prispieť k širšiemu cieľu trvalo udržateľného rozvoja ako prostriedku 
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riešenia sprievodných problémov súvisiacich s nezákonnou ťažbou dreva, ako aj k riešeniu 
problému z trhového hľadiska. Využívanie nariadenia napomôže dosiahnutiu implementácie 
ustanovení medzinárodných a regionálnych dohôd, v ktorých sú európske a iné krajiny 
partnerskými stranami. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(fa) „trvalo udržateľné lesné 
hospodárstvo“ znamená hospodárenie s 
lesmi a lesnou pôdou a ich využívanie 
takým spôsobom a v takej miere, aby sa 
zachovala ich biologická diverzita, 
produktivita, regeneračná kapacita, 
životaschopnosť a aby ich potenciál 
spĺňal, teraz aj v budúcnosti, 
zodpovedajúce ekologické, hospodárske a 
sociálne funkcie na miestnej, národnej a 
globálnej úrovni bez poškodzovania iných 
ekosystémov.

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie z nariadenia Rady (ES) č. 2494/2000, článok 2 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(h) „organizácia zodpovedná za 
monitorovanie“ znamená združenie s 
právnou subjektivitou alebo členské 
združenie alebo zväz, ktorý má právnu 
kapacitu monitorovať a zabezpečovať 
uplatňovanie systémov povinnej 
starostlivosti hospodárskymi subjektmi, 
ktoré majú na používanie takýchto 

(h) „organizácia zodpovedná za 
monitorovanie“ znamená právny subjekt
alebo združenie založené na princípe 
členstva, ktoré disponuje právnou 
spôsobilosťou, nezávislosťou a 
preukázateľnou odbornou spôsobilosťou
na monitorovanie a zabezpečenie 
uplatňovania systémov povinnej 
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systémov osvedčenie. starostlivosti hospodárskymi subjektmi, 
ktoré majú osvedčenie overujúce
využívanie takýchto systémov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno ha (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ha)„sledovateľnosť“ znamená 
schopnosť sledovať drevo a výrobky z 
dreva v priebehu všetkých štádií výroby, 
spracovania a distribúcie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Hospodárske subjekty zabezpečujú 
povinnú starostlivosť v záujme 
minimalizovať riziko spojené s uvádzaním 
nezákonne získaného dreva a výrobkov 
z dreva na trh. Na tento účel používajú 
rámec postupov a opatrení, ďalej len 
„systém povinnej starostlivosti“.

1. Hospodárske subjekty, ktoré uvádzajú 
na trh drevo a výrobky z dreva, uplatňujú 
povinnú starostlivosť s cieľom uvádzať na 
trh len zákonne získané drevo a výrobky 
z dreva. Na tento účel používajú systém
postupov a opatrení, ďalej len „systém 
povinnej starostlivosti“.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky subjekty v dodávateľskom reťazci by mali byť povinné dodržiavať hlavný zákaz 
spracúvať nezákonne vyťažené drevo na výrobky z dreva uvádzané na trh, a musia tomu 
venovať primeranú starostlivosť. Na zabezpečenie sledovateľnosti výrobkov by mali všetci 
prevádzkovatelia poskytovať základné informácie o výrobkoch, ich pôvode a subjektoch, 
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ktorým ich dodávajú. Prevádzkovateľov, ktorí uvádzajú svoje výrobky na trh po prvýkrát je 
však vhodné zaradiť do osobitnej kategórie, pretože títo najviac vplývajú na to, čo vstupuje do 
EÚ, a preto majú najväčšiu zodpovednosť a musia uplatňovať komplexný systém povinnej 
starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Hospodárske subjekty vytvárajú systém 
povinnej starostlivosti obsahujúci prvky 
uvedené v článku 4 ods. 1 alebo používajú 
systém povinnej starostlivosti uznanej 
organizácie zodpovednej za monitorovanie 
uvedenej v článku 5 ods. 1.

2. Hospodárske subjekty, ktoré uvádzajú 
na trh drevo a výrobky z dreva, ustanovujú
systém povinnej starostlivosti obsahujúci 
prvky uvedené v článku 4 ods. 1 alebo 
používajú systém povinnej starostlivosti 
uznanej organizácie zodpovednej za 
monitorovanie uvedenej v článku 5 ods. 1.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Hospodárske subjekty, ktoré 
sprístupňujú drevo a výrobky z dreva na 
trhu, musia v priebehu celého 
dodávateľského reťazca:
i) označovať drevo a výrobky z dreva s 
cieľom poskytovať informácie o názve 
druhu, krajine pôvodu a lese, z ktorého 
pochádzajú;
ii) byť schopné identifikovať hospodársky 
subjekt, ktorý im dodal drevo a výrobky 
z dreva, a hospodársky subjekt, ktorému 
drevo a výrobky z dreva dodali;

Or. en
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Odôvodnenie

Všetky subjekty v dodávateľskom reťazci by mali byť povinné dodržiavať hlavný zákaz 
spracúvať nezákonne vyťažené drevo na výrobky z dreva uvádzané na trh, a musia tomu 
venovať primeranú starostlivosť. Na zabezpečenie sledovateľnosti výrobkov by mali všetci 
prevádzkovatelia poskytovať základné informácie o výrobkoch, ich pôvode a subjektoch, 
ktorým ich dodávajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-a) prostredníctvom systému 
sledovateľnosti a overovania treťou 
stranou zabezpečiť, aby sa na trh 
dostávalo len zákonne získané drevo 
a výrobky z dreva;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) poskytujú prístup k týmto informáciám 
o dreve a výrobkoch z dreva uvedených na 
trh hospodárskym subjektom:

(a) zahŕňajú opatrenia umožňujúce zistiť:

i) popis; (i) krajinu pôvodu a les, z ktorého drevo 
pochádza, a ak je to možné, oprávnenie na 
ťažbu;

(ii) krajinu ťažby; (ii) názov druhu vrátane vedeckého 
názvu;

iii) objem a/alebo hmotnosť; (iii) hodnotu;
(iv) v prípade potreby názov a adresu 
hospodárskeho subjektu, ktorý dodal 
drevo alebo výrobky z dreva;

(iv) objem a/alebo hmotnosť;

(v) informácie o dodržiavaní súladu (v) skutočnosť, že drevo alebo drevo 
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s požiadavkami príslušných právnych 
predpisov;

spracované na výrobok bolo získané 
zákonne;
(vi) názov a adresu hospodárskeho 
subjektu, ktorý dodal drevo a výrobky 
z dreva;
(vii) fyzickú alebo právnickú osobu 
zodpovednú za ťažbu;
(viii) hospodársky subjekt, ktorému sa 
drevo a výrobky z dreva dodali;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Oporou týchto opatrení je vhodná 
dokumentácia, ktorú udržuje hospodársky 
systém vo forme databázy alebo 
organizácia zodpovedná za 
monitorovanie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) zahŕňajú postup riadenia rizika a (b) zahŕňajú postup riadenia rizika, ktorý 
pozostáva z týchto súčastí:
(i) zo systematickej identifikácie rizík, a to 
okrem iného prostredníctvom 
zhromažďovania údajov a informácií a 
využívania medzinárodných zdrojov, 
zdrojov Spoločenstva alebo 
vnútroštátnych zdrojov;
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(ii) z implementácie všetkých opatrení 
potrebných na obmedzenie expozície voči 
rizikám;
(iii) z ustanovenia postupov, ktoré sa majú 
pravidelne vykonávať s cieľom overiť, či 
opatrenia stanovené v písmenách i) a ii) 
fungujú efektívne, a v prípade potreby ich 
preskúmať;
(iv)zo zavedenia dokumentácie 
preukazujúcej účinné uplatňovanie 
opatrení stanovených v písmenách i) až 
iii). 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hospodárske subjekty prijímajú na 
základe hodnotenia rizika dodatočné 
opatrenia v situáciách, ktoré predstavujú 
zvýšené riziko.
Tieto opatrenia môžu zahŕňať okrem 
iného:
– vyžiadanie si dodatočnej dokumentácie, 
údajov alebo informácií;
– vyžiadanie si auditov vykonaných tretími 
stranami;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušné orgány uznávajú tie 
organizácie zodpovedné za monitorovanie, 
ktoré predložili žiadosť o takého uznanie, 
a to v prípade, že organizácia zodpovedná 
za monitorovanie spĺňa tieto požiadavky:

1. Komisia v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
11 ods. 2a uzná tie organizácie 
zodpovedné za monitorovanie, ktoré 
predložili žiadosť o takého uznanie, a to 
v prípade, že organizácia zodpovedná za 
monitorovanie spĺňa tieto požiadavky:

(a) má právnu subjektivitu; (a) má právnu subjektivitu;

(aa) disponuje príslušnou odbornosťou;
(ab) finančne nezávisí od hospodárskych 
subjektov, ktorým udeľuje osvedčenia;

(b) vytvorila systém povinnej starostlivosti, 
ktorý obsahuje prvky uvedené v článku 4 
ods. 1;

(b) vytvorila systém povinnej starostlivosti, 
ktorý obsahuje prvky uvedené v článku 4 
ods. 1;

(c) od hospodárskych subjektov, ktorým 
udelila osvedčenie, vyžaduje používať jej 
systémy povinnej starostlivosti;

(c) od hospodárskych subjektov, ktorým 
udelila osvedčenie, vyžaduje používať jej 
systémy povinnej starostlivosti;

(d) uplatňuje monitorovací mechanizmus 
s cieľom zabezpečiť používanie systémov 
povinnej starostlivosti hospodárskymi 
subjektmi, ktorým udelila osvedčenie na 
používanie jej systému povinnej 
starostlivosti;

(d) uplatňuje monitorovací mechanizmus 
s cieľom zabezpečiť používanie systémov 
povinnej starostlivosti hospodárskymi 
subjektmi, ktorým udelila osvedčenie na 
používanie jej systému povinnej 
starostlivosti;

(e) prijíma primerané disciplinárne 
opatrenia v prípade každého 
hospodárskeho subjektu, ktorému udelila 
osvedčenie a ktorý nekoná v súlade so 
systémom povinnej starostlivosti 
organizácie zodpovednej za monitorovanie.

(e) prijíma primerané disciplinárne 
opatrenia v prípade každého 
hospodárskeho subjektu, ktorému udelila 
osvedčenie a ktorý nekoná v súlade so 
systémom povinnej starostlivosti 
organizácie zodpovednej za monitorovanie. 
Disciplinárne opatrenia môžu zahŕňať 
oznámenie prípadu príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu.
(ea) má pravidlá , ktorých cieľom je 
zabezpečiť:
i) povinnosť jej členov alebo 
hospodárskych subjektov, ktoré získajú 
osvedčenie od organizácie zodpovednej za 
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monitorovanie, používať jej systémy 
povinnej starostlivosti;
(ii) kontrolu organizácie zodpovednej za 
monitorovanie jej členmi alebo 
hospodárskymi subjektmi využívajúcimi 
jej systém.

Or. en

Odôvodnenie

Prijímanie rozhodnutia komitologickým postupom, a nie jednotlivými členskými štátmi, 
zabezpečí spoločné normy uznávania organizácií zodpovedných za monitorovanie v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Organizácia zodpovedná za 
monitorovanie predkladá príslušnému 
orgánu svoju žiadosť o uznanie spoločne 
s týmito informáciami:

2. Organizácia zodpovedná za 
monitorovanie predkladá Komisii svoju 
žiadosť o uznanie spoločne s týmito 
informáciami:

(a) jej postavenie; (a) jej postavenie;
(b) mená osôb splnomocnených konať v jej 
mene;

(b) mená osôb splnomocnených konať v jej 
mene;

(ba) dokumentáciu preukazujúcu jej 
primeranú odbornú spôsobilosť;

(c) podrobný popis jej systému povinnej 
starostlivosti.

(c) podrobný popis jej systému povinnej 
starostlivosti.

Or. en

Odôvodnenie

Prijímanie rozhodnutia komitologickým postupom, a nie jednotlivými členskými štátmi, 
zabezpečí spoločné normy uznávania organizácií zodpovedných za monitorovanie v EÚ.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Príslušné orgány rozhodnú, či 
organizáciu zodpovednú za monitorovanie 
uznajú do troch mesiacov od predloženia 
žiadosti ako organizáciu zodpovednú za 
monitorovanie.

3. Rozhodnutie o uznaní organizácie 
zodpovednej za monitorovanie sa prijme 
do troch mesiacov od predloženia jej 
žiadosti.

Or. en

Odôvodnenie

Prijímanie rozhodnutia komitologickým postupom, a nie jednotlivými členskými štátmi, 
zabezpečí spoločné normy uznávania organizácií zodpovedných za monitorovanie v EÚ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V pravidelných intervaloch vykonávajú 
kontroly zamerané na potvrdenie 
dodržiavania súladu s požiadavkami 
ustanovenými v odseku 1 zo strany 
organizácie zodpovednej za monitorovanie.

Príslušné orgány členských štátov 
vykonávajú kontroly vrátane auditov v 
teréne, a to v pravidelných intervaloch 
alebo na základe oprávnených obáv 
tretích strán, zamerané na potvrdenie 
dodržiavania súladu s požiadavkami 
ustanovenými v odseku 1 zo strany 
organizácie zodpovednej za monitorovanie.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Príslušný orgán ruší uznanie organizácie 
zodpovednej za monitorovanie v prípade, 
ak sa potvrdilo, že už nespĺňa požiadavky 
ustanovené v odseku 1.

4. Komisia v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
11 ods. 2 zruší uznanie organizácie 
zodpovednej za monitorovanie v prípade, 
ak sa potvrdilo, že už nespĺňa požiadavky 
ustanovené v odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Prijímanie rozhodnutia komitologickým postupom, a nie jednotlivými členskými štátmi, 
zabezpečí spoločné normy uznávania organizácií zodpovedných za monitorovanie v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Príslušné orgány oznamujú Komisii do 
dvoch mesiacov od prijatia každého 
rozhodnutia uznať organizáciu 
zodpovednú za monitorovanie, 
rozhodnutia odmietnuť jej uznanie alebo 
uznanie zrušiť.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Prijímanie rozhodnutia komitologickým postupom, a nie jednotlivými členskými štátmi, 
zabezpečí spoločné normy uznávania organizácií zodpovedných za monitorovanie v EÚ.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia uverejňuje zoznam organizácií 
zodpovedných za monitorovanie uznaných 
príslušnými orgánmi v Úradnom vestníku 
Európskej únie v sérii C a tento zoznam 
sprístupňuje na svojej internetovej stránke. 
Zoznam sa pravidelne aktualizuje.

Komisia uverejňuje zoznam uznaných 
organizácií zodpovedných za
monitorovanie v Úradnom vestníku 
Európskej únie v sérii C a tento zoznam 
sprístupňuje na svojej internetovej stránke. 
Zoznam sa pravidelne aktualizuje.

Or. en

Odôvodnenie

Prijímanie rozhodnutia komitologickým postupom, a nie jednotlivými členskými štátmi, 
zabezpečí spoločné normy uznávania organizácií zodpovedných za monitorovanie v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 7 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Opatrenia zamerané na monitorovanie Opatrenia zamerané na monitorovanie a 
kontrolu

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušné orgány vykonávajú kontroly 
s cieľom preveriť, či hospodárske subjekty 
dodržiavajú požiadavky ustanovené 
v článku 3 ods. 1 a 2 a článku 4 ods. 1.

1. Príslušné orgány vykonávajú kontroly 
s cieľom preveriť, či hospodárske subjekty 
dodržiavajú požiadavky ustanovené 
v článku 3 ods. 1, 2 a 2a a článku 4 ods. 1.
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Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie: Príslušné orgány kontrolujú organizácie zodpovedné za monitorovanie a 
uskutočňujú úradnú kontrolu v dodávateľskom reťazci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Kontrola sa uskutočňuje na základe 
ročného plánu alebo oprávnených obáv 
tretích strán.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Kontrola môže zahŕňať okrem iného:
(a) preverenie technických a 
manažérskych systémov a postupov 
týkajúcich sa povinnej starostlivosti a 
hodnotenia rizika, ktoré používajú 
hospodárske subjekty;
(b) preverenie dokumentácie a záznamov 
preukazujúcich riadne fungovanie 
systémov a postupov;
(c) náhodnú kontrolu vrátane auditov v 
teréne.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Hospodárske subjekty poskytujú 
akúkoľvek pomoc potrebnú na uľahčenie 
vykonávania kontrol uvedených v odseku 
1.

2. Hospodárske subjekty poskytujú 
akúkoľvek pomoc potrebnú na uľahčenie 
vykonávania kontrol uvedených v odseku 
1.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Po vykonaní kontrol uvedených v 
odseku 1 môžu príslušné orgány požiadať 
hospodárske subjekty, aby prijali opravné 
opatrenia.

3. Po vykonaní kontrol uvedených v 
odseku 1 môžu príslušné orgány prijať 
okamžité opravné opatrenia.

Tieto opatrenia môžu zahŕňať okrem 
iného:
(a) nariadenie okamžitého ukončenia 
obchodných činností;
(b) konfiškáciu dreva a výrobkov z dreva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 8 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Záznamy o kontrolách Záznamy o kontrolách

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušné orgány vedú záznamy 
o kontrolách uvedených v článku 7 ods. 1, 
v ktorých uvádzajú najmä ich druh 
a výsledky vrátane akýchkoľvek 
požadovaných opravných opatrení. 
Záznamy o všetkých kontrolách sa 
uchovávajú aspoň 10 rokov.

1. Príslušné orgány vedú záznamy 
o kontrolách uvedených v článku 7 ods. 1, 
v ktorých uvádzajú najmä ich druh 
a výsledky vrátane akýchkoľvek 
požadovaných opravných opatrení. 
Záznamy o všetkých kontrolách sa 
uchovávajú aspoň 10 rokov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zhrnutie záznamov uvedených 
v odseku 1 je dostupné pre verejnosť 
v súlade so smernicou 2003/4/ES.

2. Záznamy uvedené v odseku 1 sú 
dostupné pre verejnosť v súlade so 
smernicou 2003/4/ES.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušné orgány si vymieňajú 
informácie o výsledkoch kontrol 
uvedených v článku 7 ods. 1 s príslušnými 
orgánmi iného členského štátu alebo 
ostatných členských štátov a s Komisiou.

2. Príslušné orgány si vymieňajú 
informácie o výsledkoch kontrol 
uvedených v článku 7 ods. 1 s príslušnými 
orgánmi iného členského štátu alebo 
ostatných členských štátov a s Komisiou.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 
1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 
8.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty ustanovujú pravidlá 
o sankciách platných v prípade porušenia 
ustanovení tohto nariadenia a prijímajú 
všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
ich vykonávania. Ustanovené sankcie 
musia byť účinné, primerané 
a odradzujúce. Členské štáty oznamujú 
tieto ustanovenia Komisii do 31. decembra 
20XX a bezodkladne jej oznamujú 
akékoľvek následné zmeny a doplnenia, 
ktoré sa na ne vzťahujú.

Členské štáty ustanovujú pravidlá 
o sankciách platných v prípade porušenia 
ustanovení tohto nariadenia a prijímajú 
všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
ich vykonávania. Stanovené sankcie musia 
byť účinné, primerané a odradzujúce a 
môžu zahŕňať okrem iného:

(i) finančné pokuty odzrkadľujúce stupeň 
poškodenia životného prostredia;
(ii) konfiškáciu dreva a výrobkov z dreva;
(iii) dočasný zákaz uvádzanie dreva 
a výrobkov z dreva na trh.

Členské štáty oznamujú tieto ustanovenia 
Komisii do 31. decembra 20XX 
a bezodkladne jej oznamujú akékoľvek 
následné zmeny a doplnenia, ktoré sa na ne 
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vzťahujú.

Or. en

Odôvodnenie

Stanovenie sankcií na úrovni členských štátov by mohlo viesť k rozdielom v EÚ pri 
uplatňovaní sankcií podľa nariadenia. Mohlo by to viesť k narušeniu hospodárskej súťaže 
alebo koncentrácii trhu s drevom v krajinách s najnižšími sankciami.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Odlesňovanie, ku ktorému dochádza rýchlosťou 13 miliónov hektárov ročne, je zodpovedné 
za 20 % celosvetových emisií uhlíka a je hlavným činiteľom zapríčiňujúcim stratu 
biodiverzity. Spôsobuje aj vážne problémy v oblasti ľudských práv, pretože lesy majú pre 
ľudí, ktorí sú od nich závislí, a pre pôvodných obyvateľov v mnohých krajinách veľký 
kultúrny a sociálny význam. 

Nezákonná ťažba dreva je hlavnou hnacou silou odlesňovania, pričom sa objem 
priemyselného dreva z nezákonných zdrojov odhaduje na úrovni 350 až 650 milión m3 ročne, 
čo predstavuje 20 % – 40 % produkcie dreva1.  Znižuje ceny dreva, obmedzuje prírodné 
zdroje a príjmy z daní a zvyšuje chudobu ľudí, ktorí sú závislí od lesa. 

EÚ má ako hlavný spotrebiteľ dreva a výrobkov z dreva povinnosť prijať účinné opatrenia 
proti odlesňovaniu a nezákonnej ťažbe dreva, čoho súčasťou musí bezpochyby byť to, že 
prestane predstavovať trh pre nezákonné drevo/výrobky z dreva. Už sa jej podarilo, že viac 
nepredstavuje trh pre iné nezákonné výrobky, najnovšie zaviedla nariadenie o nezákonnom, 
neohlásenom a neregulovanom rybolove. Nastal čas podobných právnych predpisov 
týkajúcich sa nezákonného získavania dreva/výrobkov z dreva, ktoré budú signalizovať:

– spotrebiteľom, že výrobky, ktoré kupujú, sú získané nezákonne,
– zodpovedným spoločnostiam, že ich nebudú poškodzovať spoločnosti vykonávajúce 
deštruktívnu činnosť,
– nezodpovedným spoločnostiam, že tu trh viac nenájdu,
– medzinárodnému spoločenstvu, že berieme vážne svoju zodpovednosť súvisiacu so zmenou 
klímy, biodiverzitou a ľudskými právami. 

Prístup vychádzajúci z dohody o dobrovoľnom partnerstve, ktorý má EÚ k dispozícii od 
zavedenia Akčného plánu EÚ zameraného na vymáhateľnosť práva, správu a obchod v 
lesnom hospodárstve (FLEGT), nepostačuje na riešenie problému nezákonnej ťažby dreva. I 
keď majú dohody o dobrovoľnom partnerstve potenciál dospieť k veľmi pozitívnym zmenám, 
do dnešného dňa sa podpísala len jedna a v dôsledku ich dobrovoľného charakteru je riziko 
ich obchádzania a zneužívania vysoké. Konzultácie Komisie o opatreniach, ktoré by mali 
doplniť dohody o dobrovoľnom partnerstve, viedli k záverom, že sú potrebné prísne právne 
predpisy, ktoré zabezpečia, aby bolo nezákonne získané drevo/výrobky z dreva odstránené z 
trhu EÚ. 

Spravodajkyňa preto víta navrhnuté nariadenie, ľutuje však, že prichádza až po piatich rokoch 
od schválenia akčného plánu FLEGT. Domnieva sa, že je ho potrebné upevniť a dopracovať 
vo viacerých ohľadoch. 

Zákaz
Základnou skutočnosťou je to, že navrhnuté nariadenie v skutočnosti nezakazuje dovoz a 
predaj nezákonne získaného dreva a tým nerieši „málo prísne pravidlá na zabránenie 

                                               
1 UNECE/FAO 2007: Forest Products Annual Market review, 2006-2007



PR\759961SK.doc 33/35 PE418.093v01-00

SK

obchodu s nezákonne získaným drevom“1, ktoré uvádza samotný návrh ako príčinu tak 
hlbokého zakorenenia nezákonnej ťažby dreva. Revidovaný Laceyho zákon prijatý v máji 
2008 v USA uzákoňuje tento zákaz a vytvára preň precedens. Neexistujú dôvody na to, prečo 
by to EÚ nemohla napodobniť a dokonca ísť ďalej. 

Spravodajkyňa preto navrhuje, aby sa výslovná požiadavka, že hospodárske subjekty 
sprístupňujú na trhu len zákonne získané drevo/výrobky z dreva, týkala všetkých subjektov v 
dodávateľskom reťazci. 

Pôsobnosť systému povinnej starostlivosti a požiadavky zákonnosti 
Spravodajkyňa novým spôsobom rozlišuje hospodárske subjekty, ktoré drevo/výrobky z dreva 
„uvádzajú na trh“ (s významom, že ho sprístupňujú na trhu po prvýkrát) a subjekty, ktoré ich 
„sprístupňujú na trhu“ (predstavujúce všetky hospodárske subjekty v dodávateľskom reťazci). 

Požiadavka uplatňovať povinnú starostlivosť podporí správnu prax a v ideálnom prípade budú 
všetky subjekty v dodávateľskom reťazci uplatňovať systém povinnej starostlivosti. 
Spravodajkyňa je si však vedomá, že to môže byť nerealistické pre malé hospodárske 
subjekty, a preto obmedzuje plnú požiadavku, ako ju uvádza návrh, len na subjekty, ktoré 
„uvádzajú“ výrobky na trh a ktoré majú zjavne najväčší vplyv na to, čo vstupuje do EÚ, a tak 
nesú najväčšiu zodpovednosť. 

Súčasne by všetky subjekty v dodávateľskom reťazci mali byť povinné dodržiavať hlavný 
zákaz spracúvať nezákonne vyťažené drevo na výrobky z dreva prístupné na trhu, a mali by 
tomu venovať primeranú starostlivosť. Rovnako, ako bude požiadavka povinnej starostlivosti 
nútiť hospodárske subjekty, ktoré uvádzajú drevo a výrobky z dreva na trh „preukazovať 
opatrnosť, racionálny úsudok a presvedčivý postoj pri potvrdzovaní zákonnosti pôvodu dreva 
a výrobkov z dreva, ktoré vstupujú do dodávateľského reťazca“2 a „uprednostňovať získavanie 
dreva z krajín so spoľahlivou praxou v oblasti lesného hospodárstva“3, bude možnosť 
potrestania obchodovania s nezákonne získaným drevom, uplatňovaná na všetky subjekty v 
dodávateľskom reťazci, nútiť subjekty získavať ho od spoľahlivých, renomovaných 
dodávateľov na trhu, t.j. tých, ktorí budú uplatňovať povinnú starostlivosť najúčinnejšie.  
Bremeno zodpovednosti sa tým rozdelí rovnomernejšie na hospodárske subjekty.

Na zabezpečenie sledovateľnosti výrobkov by podľa názoru spravodajkyne mali všetci 
prevádzkovatelia registrovať a poskytovať základné informácie o výrobkoch, ich pôvode a 
subjektoch, ktorým dodávajú. 

Uplatniteľné právne predpisy
Akčný plán EÚ zameraný na vymáhateľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve 
(FLEGT) uvádza, že „širším cieľom EÚ je podpora trvalo udržateľnej správy lesov“4 a 
zaväzuje EÚ riešiť problém nezákonnej ťažby dreva komplexným spôsobom. Nariadenie 
musí okrem riešenia problému nezákonnej ťažby z trhového hľadiska prispieť k širšiemu 
cieľu trvalo udržateľného rozvoja ako prostriedku riešenia sprievodných problémov. 
                                               
1 Návrh nariadenia, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z 
dreva na trh, (KOM(2008) 644/3) s. 2.
2 Pozri tamže, s. 9.
3 Pozri tamže, s. 7.
4 Akčný plán EÚ FLEGT (KOM(2003)251).
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Rozšírenie pôsobnosti uplatniteľných právnych predpisov na to, ako je vymedzená 
„zákonnosť“, by pomohlo dosiahnuť tento cieľ. Ako strany, ktoré sú zmluvnými stranami 
viacerých medzinárodných a regionálnych dohôd, sa EÚ a členské štáty právne a politicky 
zaviazali k ochrane a trvalo udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov, zmierňovaniu 
chudoby a ochrane práv pôvodných obyvateľov, miestnych spoločenstiev a komunít závislých 
od lesa. Nariadenie môže byť prostriedkom umožňujúcim implementáciu ich ustanovení.

Systém povinnej starostlivosti
Návrh obsahuje málo podrobností o tom, čo by mal systém povinnej starostlivosti alebo v 
rámci neho systém riadenia rizík zahŕňať, čím vzniká riziko rozdielov medzi členskými štátmi 
a hospodárskymi subjektmi a dôsledky na administratívnu zložitosť (v prípade subjektov 
vykonávajúcich činnosť vo viacerých krajinách) a konečnú účinnosť koncepcie. 
Spravodajkyňa sa preto zaoberá jeho najdôležitejšími prvkami. Je predovšetkým veľmi 
dôležité ozrejmiť, že vyžadované informácie o dreve a výrobkoch z dreva musia mať oporu v 
dokumentácii a že systém riadenia rizík by mal slúžiť ako prostriedok hodnotenia tých 
prípadov, na ktoré je potrebné zamerať zvláštnu pozornosť, a to aj uplatňovaním dodatočných 
opatrení s cieľom venovať mimoriadnu starostlivosť v tejto oblasti a minimalizovať riziko 
uvedenia nezákonne získaného dreva na trh. 

Organizácie zodpovedné za monitorovanie a ich akreditácia
Spravodajkyňa navrhuje, aby sa rozhodnutie o tom, či sa organizácia uzná ako organizácia 
zodpovedná za monitorovanie, prijímalo na úrovni EÚ, nie na vnútroštátnej úrovni, a aby pre 
organizácie, ktoré monitorujú systémy povinnej starostlivosti, platili zosúladené normy.
Dopĺňa kritériá, ktoré by organizácie mali spĺňať, ako aj informácie, ktoré musia predložiť 
spolu so žiadosťou o uznanie. Centralizovaná akreditácia a jasné kritériá by umožnili predísť 
slabým miestam v systéme dohľadu a znížiť administratívnu zložitosť v prípade organizácií 
vykonávajúcich činnosť vo viac než jednom členskom štáte.

Kontrola vykonávaná príslušnými organmi
I keď spravodajkyňa navrhuje akreditáciu organizácií na úrovni EÚ, príslušné orgány v 
členských štátoch majú dôležitú úlohu pri dohľade nad systémom. Znamená to kontrolu toho, 
či organizácie zodpovedné za monitorovanie spĺňajú požiadavky nariadenia a uskutočňujú 
kontrolu v dodávateľskom reťazci. Spravodajkyňa je presvedčená, že by sa obe úrovne mali 
dať aktivizovať buď na základe oprávnených obáv tretej strany alebo na základe stanovených 
plánov. Zaoberá sa tým, z čoho by kontrola mala pozostávať, ktorá by v oboch prípadoch 
mala zahŕňať audity v teréne. 

Keďže nezákonná ťažba dreva spôsobuje vážne škody na životnom prostredí, príslušné 
orgány by mali mať právomoc uplatniť okamžité nápravné opatrenia vrátane konfiškácie 
nezákonne získaného dreva/výrobkov z dreva a nariadenia ukončenia komerčnej činnosti, ak 
sa to považuje za potrebné s cieľom čo najskôr zastaviť škody spôsobované nezákonným 
získavaním príslušných výrobkov (a nie čakať na úplné trestné konanie). Sledovateľnosť 
pôvodu dreva by mala zlepšiť skutočnosť, že všetky hospodárske subjekty v dodávateľskom 
reťazci by mali vedieť, od koho získali drevo a výrobky z dreva a komu ich dodali. 

Výnimka pre biomasu 
Spravodajkyňa sa domnieva, že by sa výnimka pre „energetické drevo“ a biomasu, ktorá sa 
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odôvodňuje tým, že tieto budú podliehať budúcim povinným kritériám trvalej udržateľnosti 
EÚ, mala zrušiť. Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na všetky výrobky, ktoré by mohli 
obsahovať nezákonne získané drevo. Vylúčenie výrobkov podliehajúcich kritériu trvalej 
udržateľnosti z požiadavky zákonnosti pôvodu znamená, že zákonnosť a trvalá udržateľnosť 
by sa mohli navzájom vylučovať, zákonnosť však musí byť základnou podmienkou trvalej 
udržateľnosti.


	759961sk.doc

