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I. ÚVOD
Nezákonná ťažba a odlesňovanie na účely rozvoja
poľnohospodárstva patria medzi najväčšie hrozby
pre život na planéte. Trestnú činnosť v lesnom
hospodárstve ovplyvňuje nesúlad medzi prostriedkami
vynaloženými na boj proti nej v porovnaní so ziskami,
ktoré táto nezákonná činnosť generuje.6

© WWF

Nezákonná ťažba dreva a negatívne vplyvy trestnej
činnosti v lesnom hospodárstve na zmenu klímy
a vymieranie druhov sú na politickej úrovni
stále nedostatočne pochopené alebo je ich význam
podceňovaný.
Potok pretekajúci cez roklinu Ghimbavul, Rumunsko.
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Protiprávne konanie v lesnom hospodárstve má výrazný
negatívny vplyv na verejné príjmy a ekonomickú stabilitu.
V niektorých prípadoch je takisto spojená s násilím/
vojnovým konfliktom. Zisky z nelegálnej ťažby v lesoch
a nezákonného využívania iných prírodných zdrojov slúžili
na financovanie a predĺženie vojenských konfliktov4, pričom
teroristi a ozbrojené skupiny využívajú nelegálnu ťažbu dreva
ako zdroj príjmu5.
Z dôvodu rastúcej ziskovosti plynúcej z predaja dreva a jeho
vedľajších produktov sa trestná činnosť páchaná v lesoch na
celom svete stáva čoraz výraznejšou. V posledných rokoch
účasť organizovaného zločinu v lesnom hospodárstve narastá.
Povaha nezákonnej ťažby dreva je čoraz organizovanejšia,
sofistikovanejšia a má výraznejší medzinárodný charakter.
Dôsledkom toho je, že značnú časť trestných činov v
lesnom hospodárstve a nelegálnej ťažby v súčasnosti
páchajú organizované zločinecké siete. Na utajenie
svojich nelegálnych aktivít využívajú medzinárodnú sieť kvázi
legitímnych podnikov a podnikových štruktúr, čo v sebe
integruje aj kreatívne účtovníctvo na legalizáciu príjmov z
trestnej činnosti (t. j. pranie špinavých peňazí) alebo tajné
dohody s vysokými štátnymi úradníkmi. Organizovaný zločin
v lesnom hospodárstve sa naďalej vyvíja a vytvára nové
metódy na vykonávanie trestnej činnosti v lesnom

hospodárstve a legalizáciu príjmov z nezákonne
vyťaženého dreva.

Cieľová skupina

Riešenie trestnej činnosti v lesnom hospodárstve úzko súvisí s
podporou hospodárskej životaschopnosti, politickej stability a
so skvalitnením verejného zdravia a národnej bezpečnosti.

Výsledky týchto vnútroštátnych analýz nedostatkov
slúžili na sformulovanie odporúčaní uvedených v tejto
správe.

Nezákonná ťažba a odlesňovanie na účely rozvoja
poľnohospodárstva patria medzi najväčšie hrozby
pre život na planéte. Trestnú činnosť v lesnom
hospodárstve ovplyvňuje nesúlad medzi prostriedkami
vynaloženými na boj proti nej v porovnaní so ziskami,
ktoré táto nezákonná činnosť generuje6.

Tieto odporúčania sú určené ako priorita pre:

V roku 2013 prijala EÚ nový právny predpis –
nariadenie EÚ o dreve (EUTR) na riešenie problému
súvisiaceho s výrobkami, ktoré pochádzajú z
nelegálnej ťažby dreva a sú umiestňované na trh EÚ.
Avšak medzery v nariadení EUTR a jeho presadzovaní, ako
aj nedostatky v implementácii iných vnútroštátnych
právnych predpisov v členských štátoch EÚ doteraz bránili
skutočným zmenám, čo vyplýva napríklad z výsledkov
preskúmania presadzovania nariadenia EUTR, ktoré
zverejnila organizácia WWF koncom roka 20197.

3.

1.
2.

Príklady dobrej praxe
Príklady dobrej praxe získané v prvej fáze projektu sa uvádzajú
na objasnenie nových metód, nástrojov a inovatívneho
myslenia, ktoré slúžili na zamedzovanie trestnej činnosti v
lesnom hospodárstve v krajinách zapojených v projekte.

Európsku úniu,
osoby v rámci reťazca presadzovania práva/
príslušné orgány bojujúce proti trestnej
činnosti v lesnom hospodárstve (dokonca aj
mimo krajín zapojených v projekte),
občiansku spoločnosť.

Dané odporúčania majú byť realistické a použiteľné
pri prekonávaní nedostatkov a výziev, ktoré bránia
v účinnom boji proti trestnej činnosti v lesnom
hospodárstve.

Projekt s názvom „Iniciatíva EÚ na boj proti trestnej
činnosti v lesnom hospodárstve“ si kladie za cieľ umožniť
efektívne presadzovanie práva stimulovaním sietí,
ktoré sú schopné odhaľovať trestnú činnosť v lesnom
hospodárstve a reagovať na ňu. Tento projekt sa týka
šiestich krajín: Belgicko, Bulharsko, Francúzsko,
Rumunsko, Slovensko a Ukrajina.
Prvá fáza projektu zahŕňala vykonanie komplexnej analýzy
nedostatkov na účely lepšieho pochopenia trestnej
činnosti v lesnom hospodárstve v rôznych krajinách
zapojených v projekte, a to analýzou nedostatkov,
stanovením výziev v celom reťazci presadzovania práva, ale
aj za účelom hľadania možností pre identifikáciu väčšieho
počtu prípadov a podpory správy a dohľadu nad lesmi
a rámcov presadzovania práva na boj proti trestnej
činnosti v lesnom hospodárstve. Tento projekt mal takisto
občianskej spoločnosti umožniť, aby bola všímavejším a dobre
informovaným partnerom úradov.
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Trestná činnosť (protiprávne konanie) v lesnom
hospodárstve predstavuje rastúci problém s väzbami
na organizovaný zločin a korupciu. Z finančného hľadiska
je trestná činnosť v sektore životného prostredia
(tzv. environmentálna kriminalita) treťou najväčšou
oblasťou kriminality na svete hneď po falšovaní a
narkotikách, pričom v roku 2018 predstavoval jej objem 110 –
281 miliárd USD. Trestná činnosť v lesnom hospodárstve
tvorí nesporne najväčší podiel environmentálnej
kriminality, t. j. 51 – 152 miliárd USD1. Nelegálna
ťažba dreva predstavuje 10 – 30 % z celkovej ťažby dreva
na celom svete, pričom niektoré odhady hovoria o 20 – 50
%.2 Táto činnosť zahŕňa legalizáciu príjmov z nezákonne
vyťaženého dreva. Úzke prepojenie trestnej činnosti v lesnom
hospodárstve a nelegálnej ťažby s prípadmi závažnej korupcie
a organizovaného zločinu spôsobujú vládam úniky na
daniach a iných príjmoch a podrývajú princípy právneho
štátu, demokracie a dodržiavanie ľudských práv3.

I. Úvod
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II. METODIKA
© Neli Doncheva

Cieľom analýzy nedostatkov bolo zhromaždiť
poznatky od štátnych orgánov, ktoré sú formálne
zodpovedné za boj proti trestnej činnosti v lesnom
hospodárstve, ako aj od mimovládnych organizácií/
organizácií občianskej spoločnosti s odbornými
znalosťami v tejto oblasti.
Kontrola v teréne - lesníci a WWF.

Odporúčania na zlepšenie presadzovania práva v súvislosti s trestnou činnosťou v lesnom hospodárstve

II. Metodika

9

V Rumunsku, Bulharsku, na Slovensku a Ukrajine
sa analýza nedostatkov zameriava na trestnú činnosť v
lesnom hospodárstve, ktorá je páchaná na vnútroštátnej aj
cezhraničnej úrovni.
V Belgicku a Francúzsku sa analýza nedostatkov sústredila
na výrobky z dreva dovážané z vysokorizikových zdrojov a/alebo
zo zdrojov so zložitými dodávateľskými reťazcami.
Partneri projektu vypracovali dotazník o trestnej činnosti v
lesnom hospodárstve na zistenie osobných názorov zástupcov
cieľových skupín (konkrétne členov reťazca presadzovania
práva, ktorí prichádzajú do kontaktu s prípadmi v oblasti ťažby
dreva). Okrem iného boli požiadaní, aby vymenovali prekážky

efektívneho boja proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve a
navrhli odporúčania, ako ich prekonať.
Takisto sa v každej krajine, ktorá je súčasťou projektu
uskutočnil dvojdňový seminár (okrem Francúzska, kde sa kvôli
obmedzeniam súvisiacim s ochorením Covid uskutočnil seminár
online), ktorého zámerom bolo spojenie zástupcov všetkých
kľúčových zainteresovaných strán a príslušných orgánov
bojujúcich proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve.
Celkovo sa šiestich seminárov zúčastnilo 194
reprezentantov rôznych zainteresovaných strán a
zástupcov príslušných orgánov zapojených do boja proti
trestnej činnosti v lesnom hospodárstve.

Usporiadanie odporúčaní
Každá zložka presadzovania práva zohráva v boji
proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve
rozhodujúcu úlohu a má svoje vlastné poslania a
povinnosti príznačné pre jej podstatu a funkciu.

Na účely zrozumiteľnosti a čitateľnosti sa preto
odporúčania uvádzajú pre každú zložku reťazca
presadzovania práva (pozri nižšie znázornenú informačnú
grafiku s názvom „reťazec presadzovania práva“).

Na druhej strane však sú jednotlivé zložky vzájomne
komplementárne a musia úzko spolupracovať so
zvyškom reťazca presadzovania práva aby dosiahli účinné
zamedzovanie trestnej činnosti v lesnom hospodárstve.

Aj keď sú špecifické pre každú zainteresovanú stranu, ich
cieľom je priniesť dodatočnú hodnotu do reťazca
presadzovania práva ako celku.

AKO BOLI SFORMULOVANÉ
ODPORÚČANIA?
Odporúčania boli vypracované na
základe výstupov z dotazníkov a
seminárov a sú uvedené nižšie.
Odporúčania sa zovšeobecňujú v dvoch
skupinách:
1. produkujúce krajiny
(Bulharsko, Slovensko,
Rumunsko a Ukrajina),
2. dovážajúce krajiny (Belgicko
a Francúzsko).

2

1

Odporúčania na zlepšenie presadzovania práva v súvislosti s trestnou činnosťou v lesnom hospodárstve

© WWF-Germany

Poukazujeme na to, že odporúčania
pre produkujúce krajiny by sa mohli
vzťahovať na dovážajúce krajiny a
naopak.
Napriek tomu sme sa rozhodli rozčleniť
odporúčania na tie najrelevantnejšie pre
produkujúce krajiny na jednej strane a tie
najrelevantnejšie pre dovážajúce krajiny
na druhej strane.
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DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC VÝROBKOV Z DREVA
TRESTNÉ ČINY V LESNOM HOSPODÁRSTVE PÁCHANÉ V RÔZNYCH FÁZACH

POVOLENIA MOŽNO ZÍSKAŤ
NELEGÁLNE PODVODOM,
ÚPLATKOM, KYBERNETICKÝMI
PODVODMI ATĎ.

BEZ POVOLENIA, OPÄTOVNÝM
POUŽITÍM POVOLENIA NA
INÝ DRUHY DREVA ALEBO
PODPLATENÍM ÚRADNÍKOV
NA ZAISTENIE PRECHODU CEZ
KONTROLNÉ BODY

POVOLENIE

DOPRAVA
ŤAŽBA

NESPRÁVNE (NEPRAVDIVÉ)
UVÁDZANIE DRUHU A KVALITY DREVA
SO ZÁMEROM VYHNÚŤ SA PLATENIU
DANÍ, CHÝBAJÚCE OSVEDČENIA
VYPLÝVAJÚCE Z DOHOVORU
CITES ALEBO ICH FALŠOVANIE,
RESP. OPÄTOVNÉ POUŽITIE
PREDCHÁDZAJÚCICH POVOLENÍ

VÝVOZ
SPRACOVANIE

VNÚTORNÝ OBCHOD
DOVOZ

LEGALIZÁCIA DREVA MIEŠANÍM LEGÁLNE
A NELEGÁLNE VYŤAŽENÉHO DREVA,
NESPRÁVNE DEKLAROVANIE MNOŽSTVA DREVA
VSTUPUJÚCEHO DO SPRACOVATEĽSKÉHO ZÁVODU
ALEBO JEHO VYUŽITEĽNOSTI (KVALITY)

ŤAŽBA V CHRÁNENÝCH OBLASTIACH
BEZ POVOLENIA ALEBO ŤAŽBA NAD
RÁMEC DANEJ KONCESIE/POVOLENIA

VYUŽITIE NORMATÍVNYCH
MEDZIER V NARIADENÍ
EUTR, DOHOVORE CITES A
INÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH A
MEDZINÁRODNÝCH PREDPISOCH

PREDAJ

NESPRÁVNE DEKLAROVANIE PÔVODU, DRUHU
DREVINY, OBJEMU/MNOŽSTVA DREVA, CHÝBAJÚCE
OSVEDČENIA A LICENCIE (CITES, FLEGT), NEDOSTATKY
V PRÍSLUŠNÝCH POVOLENIACH ALEBO POVINNEJ
NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI

KONEČNÉ VÝROBKY SA PREDÁVAJÚ
BEZ OSVEDČENÍ ALEBO S
FALOŠNÝMI OSVEDČENIAMI,
POUŽITIE FALZIFIKÁTOV VYHLÁSENÍ
O PÔVODE A DRUHU DREVA ATĎ.

HLAVNÉ PREKÁŽKY EFEKTÍVNEHO PRESADZOVANIA PRÁVA /
BOJA S LENSNÍCKOU KRIMINALITOU A NELEGÁLNOU ŤAŽBOU

REŤAZEC PRESADZOVANIA PRÁVA

KĽÚČOVÉ ZAINTERESOVANÉ STRANY V ZAMEDZOVANÍ TRESTNEJ ČINNOSTI V LESNOM HOSPODÁRSTVE

IDENTIFIKOVANÉ NA SLOVENSKU

MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE
MIMOVLÁDNE
ORGANIZÁCIE

zvyšovanie povedomia,
zhromažďovanie
informácií, spolupráca s
orgánmi

ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY

vydávanie povolení, vykonávanie
kontrol, osvedčených postupov,
vydávanie štandardov náležitej
starostlivosti, usmernení,
nariadení (CITES, EUTR atď.)

SÚDNY SYSTÉM

prokurátori a sudcovia so
skúsenosťami s vyšetrovaním,
stíhaním a usvedčovaním
páchateľov trestných činov proti
životnému prostrediu

poskytovanie odborného
vedenia a poradenstva
pri vyšetrovaní a podpora
vyšetrovania nadnárodných
trestných činov

ŤAŽBA NEOZNAČENÝCH STROMOV
(VRÁTANE ZNEUŽÍVANIA NÁHODNEJ ŤAŽBY)

NEJASNOSTI V DOKUMENTÁCII PRI
PREPRAVE DREVA

Pri ťažbe označených stromov sa ťažia
aj neoznačené stromy

Viacnásobné použitie prepravných dokladov, údaje v dokumentoch
nekorešpondujú so skutočnosťou, (nesprávne údaje ako množstvo,
kvalita, dreviny, atď.)

ÚPLATKÁRSTVO

NEDOSTATOČNÁ KONTROLA

Neoprávnené praktiky na rôznych úrovniach lesníctva a drevárskeho
priemyslu (rodinkárstvo, klientelizmus, podvody pri verejnom
obstarávaní, manipulácia s kvalitou dreva, atď.)

Organizácie štátnej správy a presadzovania práva
sú nedostatočne vybavené, personál je preťažený,
nedostatky v systematickom vzdelávaní, atď.

COLNÉ ÚRADY

posudzovanie zákonných
a nezákonných zásielok,
dokladov, povolení, náležitej
starostlivosti atď.

VYŠETROVATELIA

vyšetrovanie indícií vedúcich
k stopám protiprávneho
konania, zneužitia úradnej
moci, a takých ktoré sa
prekrývajú s inou trestnou
činnosťou

ŠPECIALIZOVANÉ JEDNOTKY

špecializované jednotky na
problematiku ekonomických trestných
činov, organizovaného zločinu, boja
proti korupcii a iné zohrávajú pri
vyšetrovaní trestných činov proti
životnému prostrediu doplnkovú úlohu

* Hlavné medzery boli vybrané na základe analýz vyplnených dotazníkov, výstupov z diskusií a informácií poskytnutých respondentmi / účastníkmi workshopu o
nelegálnej ťažbe v Bratislave (Január 2020)
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Výsledky získané z rešerše literárnych zdrojov
ukazujú, že dynamika kriminality v oblasti lesného
hospodárstva je známa už roky. Napriek jasným
náznakom častého výskytu a významu trestnej
činnosti v lesníctve, orgány a vlády stále neprijali
vhodné opatrenia na jej riešenie.
Drevo prepravované po lesnej ceste, Piatra Craiuliu, Rumunsko
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Je tomu tak napriek potrebe dôkladných opatrení. Z rešerše
literatúry je zrejmé že:

aby bolo možné lepšie definovať, aké informácie by mali
obsahovať podnety, aby boli použiteľné na súde.

•

Medzinárodné spoločenstvo musí uznať trestné činy
proti životnému prostrediu ako vážnu hrozbu pre mier a
udržateľný rozvoj - kriminalita v lesnom hospodárstve musí
byť považovaná za vážny nadnárodný organizovaný zločin.

Colné úrady v súčasnosti nie sú dostatočne prepojené
s ostatnými článkami reťazca presadzovania práva
a súčasné postupy a protokoly nie sú prispôsobené
realite trestnej činnosti v lesnom hospodárstve.

•

Environmentálne legislatívne predpisy musia byť
posilnené - kľúčová je transparentnosť - pokuty musia byť
odradzujúce.

•

Pranie špinavých peňazí a boj proti korupcii / úplatkom
je potrebné posilniť - napríklad oznamovatelia trestnej
činnosti musia byť chránený pred odvetným správaním v
akejkoľvek forme.

Na colnej úrovni v prípade produkujúcich krajín je kľúčové
podporovať a uskutočňovať špecializované školenia a
vzdelávanie v oblasti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve,
ako aj zabezpečiť prevenciu korupcie colných zamestnancov a
boj proti takejto korupcii.

•

Vnútroštátne a medzinárodné organizácie na presadzovanie
práva musia byť adekvátne vybavené - napríklad technická
podpora.
Spolupráca na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni medzi
agentúrami musí byť posilnená, vrátane daňovej polície,
prokuratúry a colníkov.

V Belgicku a vo Francúzsku (ďalej len „dovážajúce krajiny“)
štátni úradníci a vládne orgány takisto uznali, že trestná
činnosť v lesnom hospodárstve predstavuje závažnú
hrozbu pre životné prostredie.
Celkovo platí, že všetky osoby pracujúce v reťazci presadzovania
práva potrebujú viac školení a viac prostriedkov.
Zo všeobecného hľadiska projekt poukázal na
nedostatočné vykonávanie a presadzovanie nariadenia
EÚ o dreve (EUTR) v súčasnosti.
Z výsledkov vyplýva, že Európska komisia ako obhajca
nariadenia EUTR musí zintenzívniť úsilie o harmonizáciu a
skvalitnenie jeho vykonávania vo všetkých členských štátoch
EÚ. Komisia tiež musí brať na zodpovednosť jednotlivé krajiny,
pokiaľ ide o ich záväzok eliminovať nelegálnu ťažbu a zabrániť
umiestňovaniu výrobkov z nelegálne vyťaženého dreva na trh
EÚ.
Vo všetkých šiestich krajinách zapojených v projekte
účastníci ocenili úlohu niektorých mimovládnych
organizácií (MVO) a organizácií občianskej spoločnosti
(OOS) v boji proti trestnej činnosti v lesnom
hospodárstve a uznali ich pridanú hodnotu.
V Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a Ukrajine výsledky
zdôraznili potrebu lepšie vybaviť a vyškoliť organizácie
občianskej spoločnosti a usmerniť ich v tom, ako spolupracovať
s orgánmi na presadzovanie práva (políciou a bezpečnostnými
zložkami) v skorumpovanom prostredí a ako zabezpečiť
primeranú ochranu svedkov/oznamovateľov prípadov trestnej
činnosti v lesnom hospodárstve.
V Belgicku a vo Francúzsku je dôležité poskytnúť
mimovládnym organizáciám detailnejšie právne poradenstvo,

Pokiaľ ide o orgány štátnej správy a lesnícky personál, projekt
upozornil na nedostatočnú ochranu osôb odhaľujúcich
trestné činy. Z výsledkov takisto vyplýva, že predbežné
vyšetrovania bývajú často nepresvedčivé, nedostatočné
a pomalé a neprinášajú spoľahlivé dôkazy, a okrem toho
prokurátori, vyšetrovatelia a zamestnanci príslušných orgánov
štátnej správy nie sú navzájom adekvátne prepojení.
Odpovede účastníkov navyše potvrdili, že organizované
zločinecké siete a páchatelia využívajú početné (a
často sofistikované) spôsoby páchania trestného činu
(modus operandi). Korupcia v oblasti lesov vrátane
úplatkov je celkovo priťažujúcim faktorom, ktorým si
páchatelia trestnej činnosti v lesnom hospodárstve
napomáhajú.

V Belgicku a vo Francúzsku sa musia posilniť personálne
kapacity na úrovni príslušných orgánov EUTR, ktoré by
mali mať jasný rámec na uľahčenie rozhodovania, kedy je
potrebné uložiť sankciu a stanovenie primeraných pokút
na zabezpečenie odradzujúcich správnych sankcií podľa
nariadenia EUTR.
Aj keď nadmerná regulácia, zložitosť právnych
predpisov, neprimerané byrokratické postupy a
ťažkosti s uplatňovaním niektorých ustanovení
bránia účinnému boju proti trestnej činnosti v
lesnom hospodárstve v produkujúcich krajinách,
výsledky projektu v produkujúcich aj dovážajúcich
krajinách svedčia o zjavnom nedostatku úspechu
pri riešení prípadov závažných trestných činov v
lesnom hospodárstve, pravdepodobne zahŕňajúcich aj
organizovaný zločin.
Súčasne sú výšky trestov stanovené vo vnútroštátnych
predpisoch a/alebo ukladané súdmi za trestné činy proti
životnému prostrediu nízke na to, aby mali tieto tresty
odradzujúci účinok.
V Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a Ukrajine si závažné
trestné činy porušujúce právne predpisy v lesníctve a
následnom obchode s drevom vyžadujú vykonanie dôsledných
krokov na presadzovanie práva s osobitným zameraním na
trestnoprávne opatrenia. Ťažisko donucovacích opatrení by sa

malo popri malých individuálnych prípadoch nasmerovať viac
aj na veľké spoločnosti a zločinecké siete.
V Belgicku a vo Francúzsku je potrebné vyškoliť viac
prokurátorov a sudcov, aby sa vo väčšej miere zamerali na
trestné činy proti životnému prostrediu, a to najmä na trestnú
činnosť v lesnom hospodárstve.
Politický nátlak a pevná kontrola nad systémom
lesného hospodárstva a možné prepojenie
politikov s odvetvím lesného hospodárstva,
ako aj s organizovaným zločinom komplikujú
vyšetrovanie veľkých prípadov trestných činov v
lesnom hospodárstve. V dôsledku toho vyšetrovania
neriešia korupciu, podvody, vyhýbanie sa daňovým
povinnostiam a legalizáciu príjmov z trestnej činnosti.
V prípade produkujúcich krajín je kľúčové, aby sa
korupcia v lesnom hospodárstve stala ústredným ťažiskom
činnosti príslušných orgánov a hlavným predmetom
školení prokurátorov, aby sa tak podporilo vyšetrovanie
organizovaných zločineckých sietí zapojených do trestnej
činnosti v lesnom hospodárstve a posilnili možnosti
protikorupčných orgánov. Medzitým je potrebné zvýšiť
platy zamestnanom príslušných orgánov štátnej správy
a vyšetrovacích orgánov, aby sa znížila pravdepodobnosť
korupcie prostredníctvom úplatkov. Momentálne sú ich platy
vo väčšine prípadov príliš nízke.
V prípade dovážajúcich krajín je verejná komunikácia
o environmentálnej kriminalite, korupcii a podvodoch zásadná
pre zvýšenie povedomia na politickej úrovni a zaistenie
dostatočných zdrojov a financovania.

Vo vyrábajúcich krajinách sa musia pre zamestnancov
s povinnosťami dozoru zaviesť primerané výkonostné
ukazovatele. Osobitne sa je potrebné zamerať na hospodárske
subjekty pôsobiace v jednotlivých krajinách, pričom je
potrebné vyžadovať transparentnosť ihneď po vykonaní
kontrol, napríklad transparentné zaobchádzanie s výsledkami
získanými v rámci dodávateľského reťazca. Je potrebné
založiť špecializovanú medziinštitucionálnu operatívnu alebo
pracovnú skupinu, ktorá pomôže zlepšiť fázy predbežného
vyšetrovania v lese, aby tak bolo možné získanie spoľahlivých
dôkazov.
Krajinám zapojeným v projekte chýba jasne stanovená
spoločná stratégia, medziodvetvové protokoly a štandardy
o tom, ako by mali rôzne zložky reťazca presadzovania práva
odhaľovať trestnú činnosť v lesnom hospodárstve a bojovať proti
nej na vnútroštátnej úrovni. Okrem toho výsledky naznačili, že
možnosť preniknutia do organizovaných zločineckých
sietí je nízka z dôvodu nedostatku prostriedkov/
dôkazov a problémov s korupciou.

© WWF Romania / Mihai Constantineanu

•

Čo sa týka belgických a francúzskych colných úradov, je
potrebné vypracovať pre ich zamestnancov usmernenia
týkajúce sa vytvorenia a zavedenia lepšej analýzy rizík pre
dovoz dreva.

operačné protokoly na získanie a zhromaždenie presvedčivých
dôkazov na vznesenie obvinenia a je potrebné zlepšiť prístup
k technickému vybaveniu, napr. satelitné snímky, príslušné
lesnícke databázy a systémy GIS.

Výsledky projektu vo vyrábajúcich krajinách nasvedčujú,
že je potrebné vymenovať alebo posilniť špecializovaný
personál zameraný na vyšetrovanie trestných činov v lesnom
hospodárstve (napríklad lesnícka polícia), ktorý bude úzko
spolupracovať s prokurátormi a protikorupčnými jednotkami
rozmiestnenými po celej krajine, prípadne s krajskými
alebo aj okresnými strediskami. Mali by sa zaviesť efektívne
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Z výsledkov projektu a rešerše literatúry vyplýva,
že dynamika trestnej činnosti v lesnom
hospodárstve je známa už roky. Napriek jasným
náznakom všadeprítomnosti a závažnosti trestnej
činnosti v lesnom hospodárstve štátne orgány a vlády
stále neprijali primerané opatrenia na riešenie tejto
otázky. Je to tak aj napriek potrebe dôkladnej reakcie.

Nelegálna ťažba v smrekovom horskom lese.
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Projekt potvrdil známu a zložitú dynamiku trestnej
činnosti v lesnom hospodárstve v krajinách zapojených
v projekte a zároveň pomohol nazhromaždiť rozsiahle
množstvo informácií a ich analýzou lepšie pochopiť tento
jav aby bolo možné sformulovanie odporúčaní uvedených
v tejto správe.

Výsledky projektu navyše zdôraznili, že k otázke trestnej
činnosti v lesnom hospodárstve v prípade domáceho aj
dovážaného dreva je potrebné prikročiť na rôznych
úrovniach reťazca presadzovania práva a zo strany
rôznych štátnych organizácií a inštitúcií, aby bol tento
problém riešený efektívne.
Okrem toho projekt veľmi jasne potvrdil existenciu trestnej
činnosti súvisiacej s chudobou a organizovaného
zločinu. Na začiatku projektu sa nerobil jasný rozdiel medzi
obidvoma javmi (všeobecne označovanými ako „trestná činnosť
v lesnom hospodárstve“), ale čoskoro sa potreba rozlišovať
medzi nimi stala očividnou a dôležitou.
Trestná činnosť súvisiaca s chudobou je dôsledkom núdze a
biedy, zatiaľ čo organizovaný zločin vychádza z chamtivosti a
možnosti dosahovať značné zisky. Aj keď sú svojou povahou
veľmi rozdielne, k obidvom javom dochádza vo veľkom rozsahu
a v určitých prípadoch môžu byť vzájomne prepojené.
Drobné nezákonné činnosti a trestná činnosť v lesnom
hospodárstve súvisiaca s chudobou sú v produkujúcich
krajinách pomerne časté a rozšírené, čo z nich robí
závažný problém. Respondenti sa zhodli na tom, že početné
prípady trestnej činnosti v lesnom hospodárstve, do ktorej sú
zapojení chudobní občania, majú individuálne menej závažné
(no kolektívne značné) dôsledky z hľadiska poškodzovania
životného prostredia a hospodárstva, a že organizovaný zločin
predstavuje síce len pomerne málo prípadov, ale so závažnejšími
dôsledkami týkajúcimi sa škôd (pokiaľ ide o ničenie lesov aj
ekonomickú trestnú činnosť vrátane daňových únikov).
Z výsledkov napriek tomu vyplýva, že niektorí „chudobní“
páchatelia môžu byť takisto napojení na štruktúru
organizovaného zločinu alebo pre ňu pracujú, a preto môže
byť ťažké priradiť trestnú činnosť v lesnom hospodárstve k
organizovanému zločinu, keďže môže zahŕňať mnoho rôznych
subjektov (ľudí/organizácií).

Výsledky potvrdili, že trestná činnosť v lesnom
hospodárstve sa neustále vyvíja, ale aj to, že
zainteresované strany z reťazca presadzovania práva
vedia o mnohých skutočných postupoch a modus
operandi používaných na páchanie tejto trestnej
činnosti.
V Belgicku a vo Francúzsku rastie povedomie orgánov o potrebe
boja proti nezákonnej trestnej činnosti v lesnom hospodárstve
a ich záujem o takýto boj nad rámec príslušného orgánu EUTR.
Jeden z kľúčových článkov reťazca presadzovania práva, ktorý
treba v budúcnosti v tejto oblasti viac mobilizovať, tvoria
prokurátori a sudcovia, prípadne aj zákonodarcovia.
Aj keď spočiatku mohlo byť pre niektorých respondentov a
účastníkov seminárov ťažké úprimne a otvorene hovoriť o
problémoch a trestných činoch, s ktorými sa môžu stretnúť
pri svojej každodennej práci, reakcie účastníkov a boli celkovo
veľmi pozitívne a povzbudzujúce, čo svedčilo o veľkej ochote
vymieňať si informácie, diskutovať o problémoch a podeliť
sa o osvedčené postupy s cieľom zintenzívniť úsilie o riešenie
otázky trestnej činnosti v lesnom hospodárstve efektívnejšie a
proaktívnejšie.
Analýza poznatkov a odpovedí účastníkov projektu naznačila,
že boj proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve si
vzhľadom na kompetencie spojené s celým reťazcom
presadzovania práva vyžaduje prístup na úrovni vlády, ale
aj to, že takýto prístup v súčasnosti neexistuje alebo je
len čiastočný a environmentálna kriminalita sa nezdá
byť prioritou.
Povedomie účastníkov projektu o trestnej činnosti
v lesnom hospodárstve a skutočnosť, že ju uznali
za oblasť závažnej kriminality nielen z hľadiska životného
prostredia, ale aj z hľadiska daňových únikov, straty príjmov a
jej väzieb na organizovaný zločin, by mali osloviť politikov
s rozhodovacími právomocami, inštitúcie a občiansku
spoločnosť a v reakcii na túto otázku si vyžadujú
primerané opatrenia vrátane globálneho zamerania
na trestnú činnosť v lesnom hospodárstve na vyššej
úrovni, väčšiu finančnú podporu a multidisciplinárny
prístup, aby mohli orgány zostať o krok vpred pred
organizovanými zločineckými sieťami.
A nakoniec vzhľadom na závažnosť hrozby pre lesy a povahu
trestnej činnosti v tejto oblasti projekt zdôraznil potrebu
lepšej odbornej prípravy pre trestné stíhania, ktorou
sa musia poskytnúť účinné prostriedky stíhania na
zabezpečenie proporcionality medzi trestným činom,
úmyslom a trestom.

Pohorie Vitoša.
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Projekt potvrdil nevyhnutnosť boja proti korupcii všetkými
prostriedkami a potrebu pristúpenia k problému trestnej
činnosti v lesnom hospodárstve na rôznych úrovniach
reťazca presadzovania práva a zo strany rôznych
vládnych agentúr. Zároveň podporil spoluprácu s
organizáciami občianskej spoločnosti/mimovládnymi
organizáciami vzhľadom na pridanú hodnotu a podporu, ktorú
poskytujú pri zamedzovaní páchania trestnej činnosti v lesnom
hospodárstve.
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Z rešerše literatúry uvádzame niekoľko
odporúčaní, ako zintenzívniť boj proti
trestnej činnosti v lesnom hospodárstve a
ako ho zefektívniť. Tento prehľad literatúry
nemá byť vyčerpávajúci, má však uvádzať
niektoré z hlavných odporúčaní.

V. Rešerš literatúry
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•
•
•

všeobecné odporúčania platné pre všetkých šesť krajín
zapojených v projekte,
odporúčania vzťahujúce sa na Bulharsko, Rumunsko,
Slovensko a Ukrajinu,
odporúčania týkajúce sa Belgicka a Francúzska.

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA Z REŠERŠE
LITERATÚRY O BOJI PROTI TRESTNEJ ČINNOSTI V
LESNOM HOSPODÁRSTVE
Zdroj: Strengthening legal frameworks for licit
and illicit trade in wildlife and forest products.
Lessons from the natural resource management,
trade regulation and criminal justice sectors.
United Nations Environment Programme. 2018.
73 strán.
•

Je potrebné venovať viac úsilia vykonávaniu a
presadzovaniu existujúcich predpisov ako
vypracovávaniu a prijímaniu nových alebo sprísnených
právnych nástrojov.

•

Značný počet krajín kriminalizoval porušovanie právnych
predpisov upravujúcich obchodovanie s voľne žijúcimi
druhmi a lesnými produktami. Počet trestných stíhaní
však nebol veľmi vysoký a porušenia zákonov sa častejšie
riešili administratívnymi prostriedkami (napr. pokutami).
Odporúča sa, uplatňovať taký trest/postih, ktorý je
primeraný k danému priestupku/trestnému činu.

•

•

•

Pokiaľ ide o určenie rozsahu nelegálnej ťažby dreva a
súvisiaceho obchodu s drevom, v dostupných údajoch
existuje niekoľko nedostatkov. Odporúča sa zaviesť
analytiku veľkých dát na efektívnejšiu a prospešnejšiu
integráciu a využitie veľkého množstva verejne dostupných
údajov o dreve (...).

Zdroj: Assessment of law enforcement capacity
needs to tackle forestry crime. Interpol,
environmental crime programme, project LEAF.
2013. 24 strán.
•

Pre orgány, ktoré sú zodpovedné za presadzovanie
právnych predpisov v oblasti lesného hospodárstva je
potrebné zabezpečiť finančné a technické prostriedky,
vrátane vybavenia a ľudských zdrojov. Možnosti
prioritizácie nelegálnej ťažby a trestnej činnosti v lesnom
hospodárstve sú často limitované množstvom zdrojov,
ktoré má polícia k dispozícii. Pokiaľ nebudú na tento
účel vyčlenené finančné prostriedky, väčšina policajných
jednotiek bude naďalej uprednostňovať riešenie trestných
činov, akými sú obchod s drogami, krádeže alebo násilné
trestné činy.

Je potrebné zlepšiť vzájomné prepojenie medzi
inštitucionálnymi a právnymi rámcami pre zaobchádzanie
s prírodnými zdrojmi, pre reguláciu v oblasti obchodu a
pre súdnictvo. Bude tak možné účinnejšie predchádzať
obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi a lesnými
produktami, odhaľovať ho a následne penalizovať.

•

Je potrebné vypracovať a zaviesť vnútroštátnu stratégiu,
vďaka ktorej sa skvalitní koordinácia medzi donucovacími
orgánmi a zefektívni sa presadzovanie práva.

•

Musí sa vykonať inštitucionálna reforma na boj proti
korupcii.

Štáty by mali prijať opatrenia na predchádzanie a boj s
korupciou lesníckeho personálu, vyšetrovateľov trestnej
činnosti na voľne žijúcich druhoch, a tiež zástupcov ďalších
zodpovedných inštitúcií. Takýto prístup by pomohol znížiť
nelegálnu ťažbu a obchodovanie s chránenými druhmi.

•

Treba posilniť národnú a medzinárodnú
spoluprácu medzi jednotlivými orgánmi vrátane
daňových, policajných, prokuratúrnych a colných.

•

Je potrebné vykonať legislatívne reformy aby sa
sprehľadnili legislatívne predpisy a znížil počet
štátnych výkonných orgánov, ktoré sú oprávnené vydávať
povolenia na výrub drevín.

Zdroj: Protection of whistleblowers,
Recommendation CM/Rec(2014)7 and
explanatory memorandum, Council of Europe.
October 2014. 46 strán.
•

Zdroj: Daniela Kleinschmit, Stephanie
Mansourian, Christoph Wildburger & Andre
Purret (eds.). Illegal Logging and Related Timber
Trade – Dimensions, Drivers, Impacts and
Responses. A Global Scientific Rapid Response
Assessment Report. IUFRO World Series Volume
35. Vienna. 2016. 148 strán.

© WWF Slovensko

Dané odporúčania sú zoskupené v troch kategóriách:

Zdroj: Nellemann, C., INTERPOL Environmental
Crime Programme (eds). 2012. Green Carbon,
Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and
Laundering in the Worlds Tropical Forests. A
Rapid Response Assessment. 2012. 72 strán.

•

Je potrebné prijať rodovo citlivé prístupy k
protikorupčným opatreniam v lesnom
hospodárstve začlenením rodových hľadísk aj
protikorupčných iniciatív do stratégií a odvetvových plánov
lesného hospodárstva.

•

Je potrebné podporiť vytváranie operačných skupín
na národnej rovni, za účelom posilnenia spolupráce a
koordinácie medzi orgánmi presadzovania práva. Takéto
operačné skupiny prispejú k zabezpečeniu uplatňovania
zákonov a iných predpisov v oblasti lesov.

•

Vydávanie povolení (...) na ťažbu dreva, výsadbu (...) a
povolení na cestnú prepravu* dreva s použitím prísnych
opatrení proti falšovaniu je potrebné centralizovať na
úrovni krajín.

Zdroj: Chainsaw project, an INTERPOL
perspective on law enforcement in illegal logging,
57 strán.

•

Na vnútroštátnej úrovni sa musí podporovať
vyšetrovanie daňových podvodov s osobitým
zameraním na pranie špinavých peňazí v rámci lesov a
spracovateľských závodov. Trestná činnosť sa vykonáva
prostredníctvom uvádzania podhodnotených alebo
nadhodnotených údajov o objeme dreva a nadmernou
alebo nedostatočnou fakturáciou, daňovými podvodmi a
zneužívaním štátnych dotácií.

•

Nezákonná ťažba a obchodovanie s drevom sa musia
posudzovať a riešiť ako závažné nadnárodné
organizované zločiny.

•

Pri riešení závažných problémov nezákonnej
ťažby a obchodovania s drevom bude nevyhnutne
potrebné využiť „tvrdé“ prostriedky presadzovania
práva. V niektorých prípadoch to bude platiť aj pre veľké
korporácie. Pristúpiť bude nutné aj k zaisťovaniu majetku
a ďalšieho imania. Na potláčanie tejto oblasti trestnej
činnosti bude potrebné zabezpečiť dostatočné zdroje
orgánom presadzovania práva, ktoré pôsobia na národnej
aj medzinárodnej úrovni. V súčasnosti to tak nie je.

Oznamovateľov protiprávneho konania treba
chrániť pred odvetou v akejkoľvek podobe.*
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Zdroj Promoting a gender sensitive approach
to addressing corruption in the forestry sector,
Monika Kyria, U4 Issue 2019:14. 48 strán.
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Je potrebné podporiť trestnoprávny prístup, najmä pokiaľ
ide o projekty zamerané na riešenie problémov, a to od
ochrany lesov až po stíhanie zločincov.

•

Problém korupcie sa nesmie podceňovať ani ignorovať,
ale treba ho zohľadniť pri navrhovaní programov
budovania kapacít. Všetky projekty by mali byť spojené so
zásadou zodpovednosti. Vyškolená osoba musí byť schopná
zaistiť dosiahnutie výsledkov.

•

Vytvárať nové systémy a/alebo certifikačné režimy môže byť
kontraproduktívne, pokiaľ to nie je jednoznačne potrebné.
Jedným z odporúčaní je posilnenie existujúcich štruktúr a
programov a zabezpečenie ich odolnosti a vhodnosti na
daný účel.

Zdroj: Nellemann, C. (Editor in Chief);
Henriksen, R., Kreilhuber, A., Stewart, D.,
Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E., and Barrat,
S. (Eds). 2016. The Rise of Environmental
Crime – A Growing Threat To Natural Resources
Peace, Development And Security. A UNEPINTERPOL Rapid Response Assessment. United
Nations Environment Programme and RHIPTO
Rapid Response–Norwegian Center for Global
Analyses. 108 strán.
•

•

•

Medzinárodné spoločenstvo musí uznať a riešiť trestné činy
proti životnému prostrediu ako vážne ohrozenie mieru a
udržateľného rozvoja. Je tiež dôležité, aby posilnilo princípy
právneho štátu v oblasti životného prostredia na všetkých
úrovniach vrátane možností využívania zámorských
daňových rajov. Musí tiež vykonávať kroky smerom
k zlepšeniu právnych predpisov na medzinárodnej
a národnej úrovni, zavádzaniu odradzujúcich pokút,
sankcií a trestov, budovaniu kapacít a technologickej
podpory s cieľom zlepšiť možnosti presadzovania
práva v oblasti environmentálnej kriminality.
Vlády by mali v boji so zločineckými skupinami, ktoré sú
zapojené do trestnej činnosti proti životnému prostrediu
prijať centrálne koordinované medzisektorové
plány s jednotným riadením. Vlády by mali postupovať v
koordinácii s príslušnými súčasťami OSN, organizáciou
INTERPOL, prípadne inými príslušnými medzinárodnými
zmluvnými orgánmi a inštitúciami.
Je potrebné vyzvať medzinárodné rozvojové spoločenstvo,
aby uznalo a riešilo environmentálnu kriminalitu ako vážne
ohrozenie udržateľného rozvoja a posilnilo podiel
oficiálnej rozvojovej pomoci (Official Development
Assistance, ODA) na účely reformy verejnej správy a
súdnictva vrátane boja proti environmentálnej kriminalite
a jej prevencii. Dôraz by mal byť kladený na budovanie
kapacít a technologickú podporu príslušných
orgánov, ako aj národných, regionálnych a globálnych
iniciatív pre presadzovanie práva v prípade trestných
činov proti životnému prostrediu, napr. pri získavaní

informácií a vykonávaní analýz, spolupráci medzi orgánmi,
presadzovaní práva, trestnom stíhaní a v oblasti justície, s
dôrazom na rozvojové a nestabilné krajiny.

lesnom hospodárstve, ktorá spolupracuje s protikorupčnou
jednotkou.
•

Zdroj: Uncovering the risks of corruption in the
forestry sector, Interpol, 2016, 20 strán.
•

•

•

•

Je potrebné vyjasniť a zosúladiť zákony týkajúce sa
lesného hospodárstva. Na presadzovanie týchto nových
zákonov na národnej aj miestnej úrovni je potrebné prideliť
dostatočné zdroje.
Informácie, ktoré majú rôzne štátne orgány a ktoré sa
dotýkajú držby pôdy a vlastníckych práv, by sa mali zlúčiť
do jednotnej databázy, v ktorej budú zaznamenané
všetky zákonné majetkové pomery týkajúce sa lesnej
pôdy doložené oficiálnymi mapami a súradnicami GPS.
Transparentnosť v držbe pôdy a vlastníckych právach
treba zlepšiť, napríklad vytvorením verejného registra
všetkých zákonných majetkových práv v pôde.
Pri udeľovaní povolení a koncesií na ťažbu dreva treba
uprednostniť verejné obstarávanie a nevydávať ich na
súkromnej/priamej báze.
Systémy na vydávanie povolení online môžu pomôcť
úradníkom/inšpektorom v prvej línii pri terénnej kontrole
miest ťažby dreva. Náležitá bezpečnosť informačných
technológií je takisto potrebná, aby sa zabránilo
opakovaniu známych prípadov, keď sa do týchto systémov
nabúrali zločinci.

•

Uložené pokuty a ďalšie tresty spojené s korupciou
a nelegálnou ťažbou dreva treba zverejniť a šíriť, aby
sa vytvoril pocit zodpovednosti u príslušníkov orgánov
činných v trestnom konaní a predstaviteľov súdnictva.

•

Je potrebné budovanie kapacít orgánov presadzovania
práva, prokuratúr a súdov na zvýšenie povedomia o
negatívnych vplyvoch korupcie na ekonomiku a o miere, v
akej korupcia podporuje závažnú trestnú činnosť a
organizovaný zločin.

•

Vládni úradníci/predstavitelia celého reťazca
presadzovania práva potrebujú absolvovať školenia
zamerané na posilnenie ich schopností v oblasti
prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania korupcie
v lesnom hospodárstve. Musia vedieť rozpoznať sfalšované
doklady a venovať náležitú pozornosť stíhaniu trestných
činov v lesnom hospodárstve.

•

Treba investovať do budovania kapacít, školení a vybavenia
pre donucovacie orgány, a to najmä pre jednotky
zaoberajúce sa lesným hospodárstvom a protikorupčné
jednotky.

•

Dôležitý krok pri riešení problému korupcie v lesnom
hospodárstve je vytvoriť v príslušných krajinách
špecializovanú jednotku na vyšetrovanie trestných činov v
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•

Tieto jednotky by mali absolvovať aj odborné školenie
o rôznych technikách a metódach, ktoré môžu podporiť
finančné vyšetrovanie, a to vrátane elektronického
sledovania, odpočúvania telefónov a používania
odpočúvacích zariadení, komunikácie s informátormi,
vykonávania tajných policajných záťahov, forenzného
účtovníctva, preverovania úrovne životného štandardu
(ak sú napríklad identifikovaní verejní činitelia s
neprimeraným majetkom, ktorý sa nedá vysvetliť známymi
legitímnymi zdrojmi príjmu).
Oprávnení predstavitelia donucovacích orgánov a agentúr
zameraných na boj proti korupcii a objasňovanie pôvodu
majetku by mali využívať špecializované platformy
organizácie INTERPOL aby sa zlepšila spolupráca
medzi odborníkmi v oblasti boja proti korupcii pri výmene
informácií a koordinácii pri riešení prípadov v daných
krajinách.

•

Na boj proti korupcii a na jej prevenciu je potrebné zriadiť
nezávislé protikorupčné jednotky.

•

Je potrebné vytvoriť medziinštitucionálne operačné
skupiny, ktoré budú združovať rôzne orgány činné v
trestom konaní na účely koordinovanej práce, čím sa zlepší
presadzovanie práva prostredníctvom spolupráce a zvýši
sa transparentnosť aj medziinštitucionálny dohľad. Tento
model znižuje riziko, že skorumpovaní úradníci pôsobiaci
v jednom orgáne celkovo zablokujú účinné úsilie v oblasti
presadzovania práva.

•

V boji proti korupcii v lesnom hospodárstve sa osvedčilo
spoločné úsilie viacerých orgánov. Odporúča sa
spolupráca medzi finančnými spravodajskými jednotkami,
protikorupčnými jednotkami a ministerstvom lesného
hospodárstva alebo životného prostredia.

Zdroj: Earthsight. COMPLICIT IN CORRUPTION.
How billion-dollar firms and the EU government
are failing Ukraine’s forests. 2018. 64 strán.
•

Je potrebné zlepšiť implementáciu EUTR.

•

Zvýšenie sankcií za nelegálnu ťažbu a obchod s drevom.

•

Presadzovať zákony v oblasti legalizácie príjmov z
trestnej činnosti a úplatkárstva.

•

Zastaviť nekontrolovateľnú korupciu v lesnom
hospodárstve - zamerať sa na spoločnosti, ktoré platia
úplatky.

•

Je potrebné vyšetriť prípady korupcie a následne ich
oveľa rýchlejšie stíhať.

•

Zastaviť rozsiahle obchádzanie EUTR alebo
obchádzanie zákazu vývozu surového dreva z
Ukrajiny.

•

Zmena a doplnenie EUTR s cieľom prideliť rovnaké
zodpovednosti aj následným obchodníkom a
maloobchodníkom.

© WWF / Simon Rawles
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Zdroj: Schlingemann, L. (Editor in Chief); de
Bortoli, I.,Favilli F.; Egerer, H.; Musco, E.; Lucas
T.; Lucius, I.(Eds). Combating Wildlife and
Forest Crime in the Danube-Carpathian Region.
A UN Environment – Eurac Research – WWF
Report. 2017. 29 strán.
•

Možnosti boja proti korupcii, nedostatku
transparentnosti a ekonomickým ťažkostiam:
•
•

•
•

zlepšovaním dostupnosti verejných informácií o
lesnom hospodárstve a stave ochrany prírody,
vypracovaním a zverejňovaním hospodárskych
správ o ekonomických stratách súvisiacich s
nelegálnou ťažbou dreva,
podporou integrovaného vidieckeho a miestneho
rozvoja,
vytváraním a zlepšovaním stimulov pre vlastníkov
lesov na ochranu lesnej pôdy a poskytovaním
kompenzácií za ich obmedzenie v ťažbe na
vlastnom pozemku.

•

Zlepšenie presadzovania požiadaviek
vyplývajúcich z nariadenia EUTR budovaním kapacít
miestnych hospodárskych subjektov a orgánov.

•

Zintenzívnenie spolupráce medzi príslušnými
orgánmi v rámci krajín a súčinnosti medzi štátmi v danom
regióne v oblasti výmeny údajov a presadzovania práva. Na
tento účel musia byť donucovacie orgány lepšie vybavené
potrebnými zdrojmi a vyškolené v oblasti trestného práva
a jurisdikcie, aby sa zvýšila pravdepodobnosť súdneho
prerokúvania prípadov, ktoré bude viesť k uloženiu
patričných trestov/postihov.

•

Vykonávanie spoločných/cezhraničných školení
orgánov a inštitúcií v rámci Dunajsko-karpatského regiónu
v strednej a východnej Európe a vytvorenie platformy pre
vzájomnú pomoc, týkajúcu sa legislatívnych predpisov,
trestného stíhania a presadzovania práva.

•

Zlepšenie udržateľného obhospodarovania lesov
poskytovaním vzdelávania a informácií pre vlastníkov lesov
o ochrane prírody a tiež o legislatívnych predpisoch na
úseku lesného hospodárstva

•

Vzdelávanie verejnosti a celkovo zvyšovanie jej
povedomia o význame pralesov a dôsledkoch nelegálnej
ťažby prostredníctvom žurnalistickej siete, seminárov,
sociálnych médií a ďalších aktívnych informačných
materiálov.

•

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA Z REŠERŠE
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Budovanie kapacít spoločností zaoberajúcich sa ťažbou
dreva a poskytnutie takých prostriedkov, aby boli schopné
efektívne zavádzať postupy náležitej starostlivosti
alebo nezávislé systémy overovania.

•

Zdokonaľovanie a propagácia sledovacích systémov,
ako je napríklad aplikácia SUMAL*.

•

Príslušné oprávnené inštitúcie a orgány by mali vykonávať
pravidelné intenzívne, spoločné a dlhodobé kontrolné
opatrenia a inšpekcie.

•

Pokračovať v podpore prijímania a uplatňovania
uznávaných systémov certifikácie lesného hospodárstva a
ich presadzovanie.

Zdroj: Greenpeace. Blood stained timber. Rural
violence and the theft of the Amazon timber.
2017. 14 strán.

Zdroj: National EUTR penalties: are they
sufficiently effective, proportionate and
dissuasive ? Client Earth, March 2018, 12 strán.
•

Prijímanie zrozumiteľných a dôveryhodných politík
a postupov presadzovania práva. Nevyhnutným
predpokladom dôraznejšieho presadzovania je, aby
prijali členské štáty EÚ také sankčné režimy, ktoré
budú schopné zabezpečiť účinné postihovanie porušení
nariadenia EUTR. Vnútroštátne zákony a iné právne
predpisy, ktoré zavádzajú pokuty podľa nariadenia EUTR,
by sa mali dôkladne preskúmať z hľadiska ich súladu s
článkom 19 nariadenia EUTR8;

•

Zlepšenie včasného prístupu k informáciám o
presadzovaní nariadenia EUTR. Veľmi užitočné by
boli napríklad všeobecné informácie o postupe, prípadoch
porušenia nariadenia EUTR, geografickom pôvode a type
výrobkov, ako aj o výsledkoch vyšetrovaní.

•

Vypracovanie usmernenia o účinnosti a
odradzujúcom efekte. Mala by sa preskúmať aj možnosť
zahrnutia konkrétnejších usmernení o výške sankcií, čo
možno dosiahnuť harmonizovaním výšky určitých kategórií
pokút podľa nariadenia EUTR alebo prijatím spoločnej
metodiky na stanovenie výšky pokút, napr. percentuálny
podiel hodnoty výrobku alebo ekonomického prínosu/
straty vyplývajúcej z porušenia.

•

Vykonávať dôkladné kontroly hospodárskych
subjektov v ich jurisdikcii vrátane zisťovania, aké
opatrenia prijali na identifikáciu, posúdenie a zmiernenie
rizika uvádzania nelegálne vyťaženého dreva z brazílskej
Amazónie na trh.

•

V prípade zistenia porušenia prijať všetky opatrenia vrátane
uloženia primeraných sankcií, ktoré sú nevyhnutné na
zaistenie dodržiavania EUTR zo strany hospodárskych
subjektov.

•

Preskúmať, či hospodárske subjekty, ktoré porušili EUTR
dokážu predložiť presvedčivé dôkazy o tom, že prijali
primerané opatrenia zohľadňujúc rámec rizika pre vstup
nezákonne vyťaženého dreva do ich dodávateľského reťazca
podľa požiadaviek článku 4 ods. 2 a článku 6 nariadenia
EUTR.

Zdroj: The Croatian Connection Exposed:
importing illicit Myanmar teak through
Europe’s back door, Environmental
Investigation Agency, 2020, 16 strán.
•

Pokiaľ je to možné, príslušné orgány EÚ musia vynútiť
dodržiavanie nariadenia EUTR zo strany spoločností
zapojených do podvodných schém, ktorými obchádzajú
toto nariadenie a uložiť im sankcie, ktoré sú účinné,
primerané a odradzujúce v takej miere, aby náležite
odradili hospodárske subjekty od ďalšieho porušovania
zákona.

•

zmeniť vykonávacie právne predpisy na stíhanie
osôb zapojených do podvodných schém slúžiacich
na porušovanie nariadenia EUTR vrátane tých,
ktorí nabádajú k jeho porušovaniu, napomáhajú
mu alebo pri ňom spolupôsobia.

Zdroj: Greenpeace. The Amazon’s Silent Crisis.
2014. 56 strán.
•

Každú spoločnosť, ktorá nedokáže predložiť presvedčivé
informácie preukazujúce prijatie opatrení na zníženie
rizika v rámci oficiálnej dokumentácie považovať za
subjekt, ktorý porušil požiadavku náležitej starostlivosti
podľa nariadenia EUTR a primeraným spôsobom takéto
spoločnosti sankcionovať.

© Gabriele Rohde / Shutterstock.com

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA Z REŠERŠE
LITERATÚRY PRE PRODUKUJÚCE KRAJINY

8
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:EN:PDF
* Poznámka fondu WWF: Vydávanie povolení na cestnú prepravu je centralizované v rámci systému SUMAL v Rumunsku

Nemecká námorná plachetnica „Gorch Fock”. Na rekonštrukciu lode bolo z Mjanmarska objednané drevo s porušením nemeckých pravidiel
pre verejné obstarávanie a zároveň bolo importované s porušením požiadaviek EUTR. Zdroj: WWF Germany

Odporúčania na zlepšenie presadzovania práva v súvislosti s trestnou činnosťou v lesnom hospodárstve

V. Rešerš literatúry

29

Z prehľadu literatúry vyplýva, že dynamika trestnej
činnosti v lesnom hospodárstve je známa už roky
o čom svedčí aj to, že sa tejto téme venuje čoraz viac
správ, vedeckých prác a článkov. Odporúčania uvedené v
tejto správe nie sú samostatné, ale dopĺňajú predtým
vypracované odporúčania pre iné zainteresované
strany, ktoré bojujú proti trestnej činnosti v lesnom
hospodárstve.
Odlesňovanie v Rumunsku.
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© Slatan / Shutterstock.com

VI. ODPORÚČANIA
EURÓPSKEJ ÚNII V BOJI
PROTI TRESTNEJ ČINNOSTI
V LESNOM HOSPODÁRSTVE

EUTR ako jedinému nariadeniu EÚ v oblasti boja
proti nelegálnemu obchodu s drevom sa doteraz
nepodarilo zastaviť dovoz výrobkov z nezákonne
vyťaženého dreva ani nelegálnu ťažbu, ku ktorej
dochádza v rámci EÚ.
Vykonávanie nariadenia EUTR si vyžaduje prijatie opatrení,
ktoré odrážajú jeho zmysel, t. j. bojovať proti nelegálnemu
obchodu s drevom, no aj tak nezískalo riešenie otázky
trestnej činnosti v lesnom hospodárstve dostatočnú
politickú podporu na úrovni EÚ a vyšších vládnych
úrovniach.
Ako obhajca nariadenia EUTR musí Európska komisia
zintenzívniť úsilie o harmonizáciu a skvalitnenie jeho
vykonávania vo všetkých členských štátoch EÚ a musí
ich brať na zodpovednosť, pokiaľ ide o ich záväzok
eliminovať nelegálnu ťažbu dreva a odstrániť výrobky
z nezákonne vyťaženého dreva z trhu EÚ, t. j. záväzok
prijatý v deň prijatia nariadenia EUTR.

ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY (ORGÁNY EUTR)

SÚDNY SYSTÉM A PRESADZOVANIE PRÁVA

•

•

Odbornú prípravu (školenia) sudcov a
prokurátorov treba vykonávať v celej EÚ.

•

Európska komisia by mala posudzovať, či sú
sankcie stanovené členskými štátmi EÚ účinné,
primerané a odradzujúce a v súlade s článkom 19
nariadenia EUTR9. Mala by sa vytvoriť celoeurópska
platforma pre rôzne zainteresované strany , v rámci
ktorej by sa diskutovalo o účinných, primeraných a
odradzujúcich sankciách. V rámci takejto platformy by si
mali zainteresované strany pravidelne vymieňať poznatky
s expertnou skupinou EÚ na presadzovanie práva, správu
a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT), s ktorou by sa
mali dohodnúť na spoločných usmerneniach/záveroch.

•

•

•

Komisia by mala posilniť znenie nariadenia
EUTR týkajúce sa opodstatnených obáv prijatím
právnej definície „opodstatnenej obavy“. Komisia by
tiež mala poskytnúť usmernenia alebo kritériá na
dôkladné preskúmanie dôkazov porušenia EUTR,
ktoré predložia tretie strany. Rovnako by mala
poskytnúť usmernenia ako a kedy sú príslušné orgány
EUTR oprávnené odmietnuť dôkazy poskytnuté v rámci
„opodstatnených obáv“. Tohto procesu by sa mali zúčastniť
všetky zainteresované strany, aby mali možnosť podeliť
sa o získané skúsenosti a prediskutovali najlepšie postupy
vrátane prijatia výsledkov overovania pôvodu dreva.

•

•

Expertná skupina Komisie podľa nariadenia EUTR a
FLEGT by mala zjednodušiť pravidelnejšiu výmenu
informácií medzi orgánmi zapojenými do vykonávania
nariadenia EUTR (napr. colné, policajné alebo iné
orgány) z rôznych členských štátov EÚ, aby podporila
cezhraničnú spoluprácu.

Malo by sa podporiť vytvorenie centralizovanej databázy
EÚ o zadržaniach a trestných činoch, ktorá by slúžila aj
na výmenu informácií o protiprávnom konaní v súvislosti
s nariadením EUTR alebo FLEGT a o donucovacích
opatreniach.

Európska komisia by mala ponúknuť odbornú prípravu
príslušným orgánom na národnej úrovni a/alebo
vypracovať príručku odbornej prípravy pre zamestnancov
príslušných orgánov a iných subjektov zapojených do
vykonávania nariadenia EUTR so zameraním na to,
ako vykonávať účinné kontroly, vyšetrovania atď. s
prispením externých odborníkov.

•

Expertná skupina Komisie pre nariadenia EUTR a FLEGT
by mala vypracovať pre príslušné orgány usmernenie,
v ktorom budú presne stanovené kritériá kontrol na
analýzu a lepšie posúdenie miery rizikovosti výrobkov
podľa nariadenia EUTR. Mali by sem patriť aj kritériá
(dostatočného) zdokladovania používaných
systémov náležitej starostlivosti a preukázania
súladu s príslušnými právnymi predpismi.

•

Európska komisia by mala povzbudzovať
a podporovať členské štáty EÚ v prijímaní
prísnych a harmonizovaných politík týkajúcich
sa zhromažďovania údajov o hospodárskych
subjektoch, ideálne v podobe spoločného registra
EÚ o hospodárskych subjektoch a obchodníkoch
pôsobiacich na vnútornom trhu. Takýto register by
mohol obsahovať údaje o veľkosti spoločností, krajinách
pôsobenia, zložitosti dodávateľských reťazcov, frekvencii
dovozu dreva, ako aj o množstvách a hodnote dreva
dovezeného a uvedeného na trh.

•

Členské štáty EÚ treba povzbudiť, aby sa spoliehali oveľa
viac na také forenzné metódy, ktoré umožňujú zmenu
zamerania presadzovania práva od zraniteľných komunít
závislých na lesoch smerom k organizovaným zločincom.

Na úrovni EÚ by sa mal nadviazať dialóg so
zainteresovanými stranami, ktorý by umožnil výmenu
skúseností a poznatkov medzi mimovládnymi
organizáciami, komentovanými orgánmi EUTR,
expertnou skupinou podľa nariadenia EUTR a expertnou
skupinou na účely presadzovania práva, správy a obchodu
v lesnom hospodárstve (FLEGT).

COLNÉ ÚRADY

Európska komisia by mala ponúknuť odbornú
prípravu príslušným orgánom na národnej úrovni
a/alebo vypracovať príručku odbornej prípravy pre
zamestnancov príslušných orgánov EUTR a iných
subjektov zapojených do vykonávania nariadenia EUTR so
zameraním na to, ako vykonávať efektívne kontroly,
vyšetrovania atď. s prispením externých odborníkov.

•

VYŠETROVACIE ORGÁNY

MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE A ORGANIZÁCIE
OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI
•

V rámci EÚ sú pre zabezpečenie lepšej podpory a
koordinácie iniciatív na úrovni EÚ aj jednotlivých
členských štátov potrební odborníci na oblasti trestnej
činnosti v lesnom hospodárstve.

Odporúčania na zlepšenie presadzovania práva v súvislosti s trestnou činnosťou v lesnom hospodárstve

Európska únia by mala s pomocou príslušných orgánov
vypracovať usmernenie/kritériá pre celú EÚ na
to, v akom prípade má byť hospodárskemu subjektu
uložené nápravné opatrenia a v akom sankcia. Mala
by tiež napomôcť k tomu aby boli uložené sankcie
účinné, primerané a odsudzujúce. Prvým krokom k
harmonizácii takéhoto prístupu by bola analýza na
úrovni EÚ, ktorá by posúdila za akých okolností bolo
podané nápravné opatrenie a za akých bola uložená
sankcia (kontext, druh dreva/výrobku, krajina pôvodu,
forma podnikania, dodávatelia...)

•

Európska komisia musí zabezpečiť, aby príslušné
orgány zaviedli väčšiu transparentnosť voči
verejnosti a zainteresovaným stranám, tak ako
je to definované v článku 11 nariadenia EUTR10.
Európska komisia by mala povzbudiť členské štáty EÚ,
aby oveľa pravidelnejšie a transparentnejšie komunikovali
o donucovacích opatreniach, registri kontrol a hlavných
prípadoch zistených porušení, napríklad prostredníctvom
verejných webových stránok, informačných bulletinov
a tlačových konferencií, keďže to prispieva k zlepšeniu
správania hospodárskych subjektov a vysiela jasný signál,
že nariadenie EUTR treba brať vážne.

•

Je potrebné zabezpečiť vypracovanie pravidiel
upravujúcich medzinárodný obchod s drevom a posilniť
celkovú súdržnosť politík.

•

Smernica o ochrane životného prostredia
prostredníctvom trestného práva sa musí
sprísniť.

BOJ PROTI KORUPCII, PODVODOM A LEGALIZÁCII
PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI
•

•

Európska komisia, členské štáty EÚ, polícia, zástupcovia
súdneho systému a mimovládne organizácie by mali hlbšie
prediskutovať a zadefinovať, čo sa považuje za prijateľný
dôkaz preukazujúci nezákonnosť vyťaženého
dreva alebo úmyselné vyhýbanie sa primeranej náležitej
starostlivosti, napríklad aj pomocou prípadových
štúdií.

9

eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=EN
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eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=EN

EÚ by mala podporovať systematické kombinované
spôsoby vymáhania práva v prípade spáchania
trestnej činnosti v členských štátoch EÚ, ktoré sa
zameriavajú na boj proti korupcii a finančnej kriminalite,
napr. prepojenie národných jednotiek pre finančnú
kriminalitu a národných protikorupčných jednotiek s
orgánmi EUTR aby sa podporilo presadzovanie práva vo
forme „sledovania finančných tokov“, a to v pracovných
skupinách aj pri operačných akciách.
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Napriek jasným náznakom vyplývajúcim z rešerše literatúry o
existencii a závažnosti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve
orgány a vlády stále neprijali primerané opatrenia na riešenie
tejto otázky, aj keď sa takéto riešenie žiada v komplexnej podobe.
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VII. ODPORÚČANIA PRE
ORGÁNY ČINNÉ V TRESTNOM
KONANÍ A ORGÁNY ŠTÁTNEJ
SPRÁVY
Nižšie uvedené odporúčania boli vypracované na základe výstupov z dotazníkov a seminárov. Rozhodli sme sa rozčleniť odporúčania na tie najrelevantnejšie pre vyrábajúce krajiny na jednej strane (Bulharsko, Slovensko, Rumunsko a
Ukrajina) a tie najrelevantnejšie pre dovážajúce krajiny na druhej strane (Belgicko
a Francúzsko).

Osvedčené postupy získané v prvej fáze projektu sa uvádzajú na objasnenie nových metód, nástrojov a inovatívneho myslenia, ktoré slúžili na zamedzovanie trestnej činnosti v lesnom hospodárstve v krajinách zapojených v projekte.
Spoločná terénna inšpekcia lesníkov a WWF

Odporúčania na zlepšenie presadzovania práva v súvislosti s trestnou činnosťou v lesnom hospodárstve
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Na účely zrozumiteľnosti a čitateľnosti sa preto odporúčania uvádzajú pre každú zložku reťazca presadzovania práva. Aj keď sú špecifické pre
každú zainteresovanú stranu, ich cieľom je priniesť dodatočnú hodnotu do
reťazca presadzovania práva ako celku.

MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE A
ORGANIZÁCIE OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI
Mimovládne organizácie/organizácie občianskej spoločnosti zvýšili povedomie verejnosti o otázkach lesného
hospodárstva a rozšírili poznatky a výskum v tejto oblasti, pričom zaisťujú dobrú informovanosť orgánov, politikov
a občianskej spoločnosti prostredníctvom častých publikácií. Mimovládne organizácie a organizácie občianskej
spoločnosti sú dôležitými zástupcami pri obhajovaní zmien a monitorovaní pokroku v boji proti trestnej činnosti v
lesnom hospodárstve a zároveň plnia úlohu kontrolného orgánu odhaľujúceho nelegálnu ťažbu dreva, nezákonné
obchodovanie a iné trestné činy alebo vedú kampane na oboznámenie verejnosti s odhalenými nezákonnými činmi a
ich dôsledkami.
Organizácie občianskej spoločnosti a mimovládne organizácie môžu účinne prispievať k zamedzovaniu nezákonnej
činnosti a zohrávať aktívnu úlohu pri naliehaní na štátnu správu na národnej a lokálnej úrovni, aby začali
dôkladnejšie presadzovať právo v oblasti lesného hospodárstva, ako aj pri odhaľovaní nezákonných činov a vzdelávaní
verejnosti, aby vytvorili dostatočný politický tlak vedúci k prevencii páchania niektorých trestných činov v tejto
oblasti.

Najdôležitejšie odporúčania pre dovážajúce krajiny
•

Poskytovať detailnejšie právne poradenstvo, aby bolo
možné lepšie definovať, do akej miery možno na súde
použiť podnety obdržané od tretích strán.

•

Využívať analýzy dreva/forenzné metódy na účely
predloženia spoľahlivých a dodatočných dôkazov v rámci
súdnych prípadov.

•

Treba vypracovať jasný časový harmonogram, v ktorom
budú stanovené lehoty na sformulovanie odpovedí
príslušných orgánov na podnety (opodstatnené obavy)
tretích strán. Tretie strany, ktoré vzniesli svoje podnety,
by mali mať možnosť reagovať na rozhodnutie príslušného
orgánu.

Osvedčené postupy vyrábajúcich krajín

BULHARSKO

Orgány často uznávajú mimovládne organizácie a organizácie občianskej spoločnosti ako subjekty, ktoré
zohrávajú kľúčovú úlohu pri odhaľovaní možnej trestnej činnosti v lesnom hospodárstve a môžu plniť
funkciu aj pri získavaní dôkazov a informácií, pričom niektoré z nich s orgánmi bežne spolupracujú.
Mimovládne organizácie a organizácie občianskej spoločnosti takisto využívajú nové vyvíjané nástroje
a technológie (napr. nástroje GIS, forenzné metódy, satelitné snímky atď.) pri plnení svojho poslania v
boji proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve.

Najdôležitejšie odporúčania pre produkujúce
krajiny (Bulharsko, Rumunsko, Slovensko,
Ukrajina)
•

•

(Znovu) vytvoriť dôveryhodné prostredie na
povzbudenie svedkov a oznamovateľov
protiprávneho konania, aby sa zabezpečila ich ochota
svedčiť.
Poskytnúť organizáciám občianskej spoločnosti
usmernenia o tom, ako spolupracovať s orgánmi
presadzovania práva v skorumpovanom prostredí.

•

Zaistiť adekvátnu ochranu svedkov/oznamovateľov
prípadov trestnej činnosti v lesnom hospodárstve.

•

Podporovať organizácie občianskej spoločnosti a
mimovládne organizácie, aby sa združili a začali
spolupracovať s organizáciami s podobným
zameraním, keďže pravdepodobnosť odvety voči jednej
osobe či organizácii alebo ich ohrozenia je väčšia ako v
prípade spojenia síl mnohých jednotlivcov.

•

Vzdelávať organizácie občianskej spoločnosti a poskytovať
im usmernenia o spôsobe primeranej reakcie, ak
sú svedkami páchania trestných činov v lesnom
hospodárstve.

•

Komunikovať s mimovládnymi organizáciami/
organizáciami občianskej spoločnosti, poskytovať

V Bulharsku existuje koalícia environmentálnych
mimovládnych organizácií s názvom „For The Nature
Coalition“ (Koalícia pre prírodu)11. Všetky zúčastnené
mimovládne organizácie (vrátane WWF Bulharsko)
pracujú na rôznych témach a v prípade veľkých prípadov
sa tak vie zapojiť viacero organizácií. Napríklad vďaka
spojeniu dvoch mimovládnych organizácií sa podarilo
vyhrať súdne prípady týkajúce sa Národného parku Pirin,
ktoré boli vedené voči Ministerstvu životného prostredia
a vôd. Mimovládne organizácie sa navzájom podporujú a
spolupracujú aj v kritických obdobiach, napr. keď zmena
environmentálnych zákonov ohrozuje habitaty (biotopy)
a biodiverzitu.

im vysvetlenie a povzbudzovať ich k tomu, aby
podávali podnety vzťahujúce sa k nariadenia EUTR a
využívali aj iné dostupné prostriedky.
•

Využívať analýzy dreva/forenzné metódy na účely
predloženia spoľahlivých dôkazov v rámci súdnych
prípadov.

•

Zaistiť mimovládnym organizáciám lepšie vybavenie
a odbornú prípravu, aby vedeli predložiť odborne
sformulované podnety od tretích strán, ktoré orgánom
pomôžu odhaľovať trestnú činnosť v lesnom hospodárstve.

•

Orgány by mali pomôcť budovať kapacity organizácií
občianskej spoločnosti, aby sa mohli podieľať na
zisťovaní nelegálnej ťažby, poskytovať im školenia
v oblasti advokačných a komunikačných techník, o
vyšetrovacích zručnostiach a rozširovať ich znalosť
zákonov a predpisov týkajúcich sa prírodných zdrojov aby
boli schopní odlíšiť legálne aktivity od nelegálnych.

•

Podporovať zriadenie siete dobrovoľníkov, ktorí by
mohli plniť funkciu dohľadu pri zisťovaní nelegálnej ťažby.

•

Zvyšovať povedomie zamestnancov štátnej správy
a orgánov činných v trestnom konaní o tom, prečo je
dôležitá súčinnosť s organizáciami občianskej
spoločnosti a akým spôsobom majú s nimi
spolupracovať.

Odporúčania na zlepšenie presadzovania práva v súvislosti s trestnou činnosťou v lesnom hospodárstve

UKRAJINA
WWF Ukrajina podporuje budovanie kapacít pre
občiansku spoločnosť a od roku 2015 realizuje niekoľko
dobrovoľníckych projektov. Patrí sem projekt „Forest
Watch“ zameraný na školenie dobrovoľníkov o
spôsoboch odhaľovania nelegálnej ťažby dreva. Ako
pokračovanie projektu „Forest Watch“ bol rozpracovaný
projekt s názvom „Forest Course“, ktorý si kladie za cieľ
zvýšiť povedomie dobrovoľníkov o otázkach ochrany
lesov. WWF Ukrajina nedávno aktualizovalo webovú
stránku Udržateľné lesné hospodárstvo na Ukrajine12 ako
súčasť ďalších projektov. Táto webová stránka obsahuje
opisy dostupných nástrojov/prostriedkov na účely účasti
organizácií občianskej spoločnosti, ktoré im umožnia
ovplyvňovať rozhodovací proces pri obhospodarovaní
lesov. Daná webová stránka navyše objasňuje ďalšie
možnosti pre participáciu organizácií občianskej
spoločnosti.

SLOVENSKO
Novelami zákona o lesoch a zákona o ochrane prírody
a krajiny platnými od januára 2020 sa zmenili/ sprísnili
podmienky vykonávania náhodnej ťažby. Mimovládne
organizácie dlhodobo poukazujú na skutočnosť, že
náhodná ťažba dreva sa v niektorých prípadoch môže na
Slovensku vykonávať v rozpore s právnymi predpismi.
Niekoľko mimovládnych organizácii informovalo
Európsku komisiu o podozrení z porušovania
environmentálnych smerníc EÚ. V dôsledku toho začala
Európska komisia konanie vo veci porušenia povinnosti,
čo viedlo k novelám zákonov, ktoré v súčasnosti
stanovujú, že všetky nahlásené prípady náhodnej ťažby
v chránených územiach musí vopred posúdiť Štátna
ochrana prírody SR a okresný úrad následne môže ťažbu
povoliť, obmedziť alebo zakázať v prípade, že by mohlo
jej vykonanie ohroziť predmet ochrany prírody. Predtým
sa náhodná ťažba vykonávala len na základe ohlásenia
a stromy sa mohli ťažiť bez náležitého posúdenia. Kvôli
nedávnym zmenám si zhodnotenie konkrétnych výhod
tejto zmeny v praxi bude vyžadovať viac času.
Okrem toho aktivita mimovládnej organizácie LZ Vlk
viedla k zmenám v zákone o bioenergetike. Vďaka
iniciatíve je dotáciami na bioenergetické spracovanie
podporované len drevo najnižšej kvality a drevný odpad.
To napomohlo k zníženiu tlaku na porasty drevín
rastúcich mimo les, ale aj na lesy samotné13.

Osvedčené postupy dovážajúcich krajín (Belgicko,
Francúzsko)

BELGICKO – FRANCÚZSKO
Podnety tretích strán veľmi často riešia/vyšetrujú
príslušné orgány.

FRANCÚZSKO
Účastníci seminára uznali a ocenili kvalitu a dôkladnosť
podnetov, ktoré obdržali od niektorých mimovládnych
organizácií.

MEDZINÁRODNÝ PRÍKLAD: USA
Americká mimovládna organizácia EIA poskytla dôkazy
súvisiace s prípadom „Likvidátori dreva“, ktorý viedol
k pokutám presahujúcim 13 miliónov USD za dovoz
nelegálne vyťaženého duba do USA - jednalo sa o vôbec
najväčšiu pokutu udelenú na základe zákona „Lacey Act“.
Lumber Liquidators Inc. Sentenced for Illegal
Importation of Hardwood and Related Environmental
Crimes | OPA | Department of Justice

11

forthenature.org/

12

Dostupné tu: sfmu.org.ua/

13

aktuality.sk/clanok/648218/biomasaker-sa-konci-poslanci-stopli-dotacie-do-biostiepky/
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COLNÉ ÚRADY

Osvedčené postupy dovážajúcich krajín (Belgicko, Francúzsko)

Colné úrady by mali plniť kľúčovú funkciu vo vytváraní prekážok nezákonnému medzinárodnému obchodovaniu
s drevom, pretože z tohto pohľadu stoja v prvej línii v boji proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve vrátane
nelegálnej ťažby dreva a súvisiaceho obchodu. V praxi sú to práve colné orgány, ktoré sa pri svojej rutinnej práci na
hraničných priechodoch najčastejšie stretávajú s trestnou činnosťou v lesnom hospodárstve a nezákonne vyťaženým
drevom, pričom posudzujú legálnosť prepravy, doklady, povolenia atď. Colné úrady sú navyše úzko prepojené s
ostatnými zložkami reťazca presadzovania práva. Mali by zistiť, či možno drevo klasifikovať ako vysokorizikové,
odhaliť potenciálne prípady nelegálne vyťaženého dreva a zodpovedajúcim spôsobom na to upozorniť príslušné
orgány. Okrem toho môžu byť colné úrady zodpovedné za vymáhanie súdnych zákazov uložených spoločnostiam,
ktoré porušujú príslušné predpisy a zaistiť alebo zadržať drevo prichádzajúce do EÚ, ak môže byť pôvod tohto dreva
nezákonný.

BELGICKO – FRANCÚZSKO

BELGICKO

Colné úrady prevádzkujú vlastné laboratóriá, v ktorých
môžu analyzovať drevo a získať tak viac informácií,
napríklad o druhoch alebo možnom pôvode.

Colné úrady majú oprávnenie na presadzovanie časti
nariadenia EUTR, ktoré je definované vo vnútroštátnom
právnom predpise.

FRANCÚZSKO
Niektorí colní úradníci sa špecializujú výhradne na
drevo.

V rámci projektu sa stanovili odporúčania pre colné úrady, ktoré im majú pomôcť a ďalej ich podporovať
v boji proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve.

•

Podporovať výmenu informácií a zlepšiť spoluprácu
medzi colnými úradmi a príslušnými orgánmi EUTR pri
kontrole cezhraničného obchodu s drevom.

•

Zabezpečiť sprístupnenie príslušných databáz
colných úradov zvyšným zložkám reťazca presadzovania
práva.

•

Podporovať a vykonávať špecializované školenia
a vzdelávanie v oblasti trestnej činnosti v lesnom
hospodárstve, ako aj zabezpečovať prevenciu korupcie
colných úradníkov a bojovať proti nej.

•

Zjednodušiť postupy na začatie kontrol pred vývozom
aby sa posilnilo a uľahčilo vymáhanie dodržiavania
povinností obchodníkov, ktoré vyplývajú z nariadenia
EUTR alebo akýchkoľvek iných príslušných právnych
predpisov upravujúcich trestnú činnosť v lesnom
hospodárstve, napr. CITES alebo zákony proti praniu
špinavých peňazí, a zvyšovať tak šancu odhalenia
trestných činov vydávania falošných/sfalšovaných
povolení.

Najdôležitejšie odporúčania pre dovážajúce krajiny
(Belgicko, Francúzsko)
•

Vytvoriť chýbajúce štruktúry a identifikovať náprotivky
v štátnej administratíve a orgánoch na zabezpečenie
efektívnejšieho vykonávania nariadenia EUTR.

•

Vypracovať pre zamestnancov colných úradov usmernenie
týkajúce sa zavedenia a vývoja zdokonalenej analýzy
rizík platných pre dovoz dreva.

14

eu-twix.org/

•

Rozšírenie modelu platformy projektu EU-Twix
(EU Trade in Wildlife Information Exchange –
Výmena informácií o obchode s voľne žijúcimi
druhmi v rámci EÚ)14 (v súčasnosti používaného pre
druhy CITES) na rozsiahlejšie pokrytie oblasti trestnej
činnosti v lesnom hospodárstve vrátane nariadenia EUTR
a FLEGT.

Osvedčené postupy vyrábajúcich krajín (Bulharsko,
Rumunsko, Slovensko, Ukrajina)

BULHARSKO
Na vnútroštátnej úrovni podliehajú všetky hospodárske
subjekty registrácii a musia byť zapísané vo verejných
registroch Výkonnej lesníckej agentúry. Na základe
dohody podpísanej v roku 2014 medzi Výkonnou
lesníckou agentúrou a Colnou agentúrou má Výkonná
agentúra v súčasnosti prístup k registrom Colnej
agentúry, ktoré jej majú slúžiť ako jeden z nástrojov na
identifikáciu hospodárskych subjektov.

UKRAJINA
Na regionálnej úrovni sa uskutočnilo niekoľko stretnutí
o spolupráci medzi Colnou agentúrou a lesnými
agentúrami. Napríklad v roku 2018 došlo k dohode o
priamej spolupráci medzi vedúcimi colných úradov
a štátnych lesných podnikov a o výmene potrebných
informácií vo Volynskej oblasti. V ostatných prípadoch
boli vyhláškou regionálneho colného úradu zriadené
špeciálne komisie, napr. v Zakarpatskej oblasti. Cieľom
bolo overiť, či príslušní úradníci prijímajú správne
rozhodnutia v kontroverzných prípadoch. Niektorí
úradníci boli na základe práce týchto komisií prepustení.

Odporúčania na zlepšenie presadzovania práva v súvislosti s trestnou činnosťou v lesnom hospodárstve

© MEDIAIMAG / Shutterstock.com

Najdôležitejšie odporúčania pre vyrábajúce krajiny
(Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Ukrajina)
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PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY EUTR – ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY
V boji proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve stoja príslušné orgány EUTR a zamestnanci štátnej správy
v oblasti lesov v popredí. Pri svojich každodenných úlohách sú zodpovední za monitorovanie, vykonávanie inšpekcií,
presadzovanie príslušných nariadení a za kontrolu dodržiavania právnych predpisov a zákonov v oblasti lesného
hospodárstva. Spolu s mimovládnymi organizáciami a organizáciami občianskej spoločnosti majú najväčšiu šancu
odhaliť a zistiť trestné činy v lesnom hospodárstve. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri kontrole domáceho aj dovážaného
dreva v rôznych fázach, a to od samotných lesov až po dodávateľský reťazec (napr. pri preprave alebo v piliarskych
závodoch a na expedičných miestach).
V dôsledku ich rozhodujúceho postavenia môžu čeliť zložitým situáciám, akými sú napr. pokusy o podplatenie
alebo obťažovanie, aby pomohli utajiť alebo uľahčiť spáchanie trestnej činnosti v lesnom hospodárstve. Z hľadiska
presadzovania práva je nevyhnutné, aby úzko spolupracovali s ostatnými osobami v rámci reťazca presadzovania
práva, napr. s colnými úradmi alebo vyšetrovacími a justičnými orgánmi.

•

Dôkladne presadzovať dodržiavanie právnych
predpisov a nariadení o ochrane zdravia a
bezpečnosti, aby sa zabránilo pracovným úrazom
počas ťažobnej činnosti.

•

(BG, SK, UA) Zaviesť alebo vylepšiť15 centralizovaný
elektronický systém na sledovanie a evidenciu
dreva pre účely plánovania, vyznačovania, ťažby,
certifikácie, prepravy/dispečingu a spracovania dreva.
Tento elektronický systém by zahŕňal všetky informácie
o lesnom hospodárstve (plány/objemy) na zníženie rizika
podvodov v celom reťazci vrátane možných manipulácií
s objemami počas obchodu a prepravy, podvodov pri
administratívnych prácach atď. Drevo by sa sledovalo v
reálnom čase.

•

(SK, UA) Posilniť pravidlá vydávania povolení
na ťažbu a zabezpečiť ich harmonizované
presadzovanie s osobitným zameraním na náhodnú
ťažbu, ktorá sa často zneužíva na odôvodnenie nadmernej
ťažby.

•

(RO, UA) Bezodkladne riešiť administratívnu
fragmentáciu štátneho lesného fondu, aby sa
zabezpečilo, že lesné pozemky nebudú neoprávnene
odcudzené, a aby sa zabezpečilo náležité vedenie evidencie
a vymedzenie hraníc lesných pozemkov a vlastníckych
vzťahov.

V rámci projektu sa stanovili odporúčania pre príslušné orgány, ktoré im majú pomôcť a ďalej ich
podporovať v boji proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve.

Najdôležitejšie odporúčania pre produkujúce
krajiny (Bulharsko, Rumunsko, Slovensko,
Ukrajina)
•

Pripravovať a vykonávať odborné školenia/
vzdelávacie programy zamerané na presadzovanie práva/
nariadenia EUTR a na efektívnejší boj proti trestnej
činnosti v lesnom hospodárstve za účelom budovania
personálnych kapacít a podporovania osobnej motivácie.

•

Poskytovať materiály slúžiace na odhaľovanie
trestných činov v lesnom hospodárstve (CCTV kamery,
drony atď.) a spoliehať sa pri tom oveľa viac na satelitné
snímky. Zjednodušovať prístup k videozáznamom, ktoré
sú napríklad vo vlastníctve obcí, štátnych organizácií alebo
spoločností či súkromných vlastníkov.

•

•

Zlepšiť ochranu osôb, ktoré vyšetrujú a odhaľujú
trestné činy s prihliadnutím na značné riziká, ktorým čelia
pri výkone svojich povinností.
Zvýšiť platy a mať zavedené stimuly pre zamestnancov
štátnej správy (t. j. pre osoby, ktoré sa podieľajú na správe
a kontrole lesov alebo všeobecnom dohľade nad nimi) na
posilnenie motivácie príslušného personálu, aby sa znížilo
riziko korupcie a podvádzania a zmiernila fluktuácia
zamestnancov.

•

Zaistiť, aby bol proces náboru zamestnancov
v oblasti správy lesov a obsadzovanie riadiacich pozícií
transparentnejší, prísnejší a spravodlivejší, a aby
nedochádzalo ku konfliktu záujmov a politickým zásahom
do verejnej správy a politík.

•

Založiť špecializovanú medziinštituciónálnu
operačnú alebo pracovnú skupinu, ktorá by pomohla
zlepšiť fázy predbežného vyšetrovania v lese, aby sa
zlepšilo získavanie spoľahlivých dôkazov.

•

•

Pre zamestnancov s dozornými právomocami zaviesť
vhodné ukazovatele s osobitým zameraním najmä na
oblasť domácich hospodárskych subjektov. Pri práci
s výsledkami kontrol z celého dodávateľského reťazca
vyžadovať transparentnosť.

(RO, UA) Vytvoriť nezávislú špecializovanú lesnú
strážnu službu pozostávajúcu zo špeciálne vyškolených
osôb v oblasti presadzovania práva a zaistiť, aby ich
právomoci zodpovedali reálnym potrebám a zložitosti
trestnej činnosti v lesnom hospodárstve, napríklad
poskytnutím dostatočnej slobody a flexibility na
vykonávanie pravidelných aj náhodných inšpekcií.

Prehodnotiť systém merania objemu dreva aby
sa dosiahlo podstatné zníženie chybovosti, čo možno
dosiahnuť digitalizáciou a štandardizáciou určovacích
postupov. Novelizovať legislatívny rámec podľa potreby
tak, aby zakazoval nepresné postupy pri inventarizácii
lesov (napr. zatajovanie skutočnej zásoby porastov) a
manipulácie pri určovaní prírastkov.

•

•

Komplexne posudzovať prítomnosť nezákonnej ťažby
a trestnej činnosti v lesnom hospodárstve s cieľom zistiť
súčasný stav a podľa toho navrhnúť primerané stratégie
na riešenie tejto otázky.

•

•

Vytvoriť spoločnú databázu s výsledkami kontrol
súladu, opodstatnenými obavami (podnetmi) a
následnými právnymi opatreniami (napr. podľa
nariadenia EUTR sa záznamy o kontrolách súladu
považujú za informácie o životnom prostredí a mali by sa
zverejňovať bez obmedzenia).

Najdôležitejšie odporúčania pre dovážajúce krajiny
(Belgicko, Francúzsko)

•

Podporovať politiky a iniciatívy na zaistenie
kvalitnejšieho, transparentnejšieho a efektívnejšieho
lesníctva rešpektujúceho právne rámce. Pomáhať
ťažobným spoločnostiam pri obstarávaní ekologických
technológií, zvyšovať pridanú hodnotu komodít, aby ľudia
pracujúci v lesnom hospodárstve mohli legálne vykonávať
svoju užitočnú lesnícku prácu.

•

Zlepšovať udržateľné lesné hospodárstvo
poskytovaním vzdelávania a informácií vlastníkom
lesov, a to aj o ochrane prírody, existujúcich nástrojoch
zodpovedného lesného hospodárstva (napr. FSC), ako aj
poznatkoch o lesníckej legislatíve.

Odporúčania na zlepšenie presadzovania práva v súvislosti s trestnou činnosťou v lesnom hospodárstve

(UA, SK) Začleniť jasnú definíciu nezákonnej ťažby
a prepravy dreva do vnútroštátnych právnych
predpisov.

Francúzsku a Belgicku nepovažujú za významný problém.
V obidvoch krajinách sa projekt zameral na vysokorizikové
dovážané výrobky z dreva a/alebo výrobky so zložitými
dodávateľskými reťazcami. Niekoľko odporúčaní o lesoch
(súvisiacich s lesmi vo vyvážajúcich/produkujúcich
krajinách) možno nájsť v odseku IV (Vyšetrovanie).

Osvedčené postupy vyrábajúcich krajín (Bulharsko,
Rumunsko, Slovensko, Ukrajina)

BULHARSKO
•

WWF Bulharsko vyvíja mobilnú aplikáciu na
nahlasovanie nelegálnej ťažby v bulharských
lesoch16 a platformu Forest Geographic
Information System (Lesnícky geografický
informačný systém)17 s viacerými vrstvami
informácií vrátane informácií o pralesoch, lesoch
s vysokou ochranárskou hodnotou (lesov s veľkým
spoločenským významom), chránených územiach a
povoleniach na ťažbu. Obidva nástroje WWF môžu v
teréne používať lesné úrady a široká verejnosť.

•

Výkonná lesná agentúra zriadila núdzové
telefónne číslo na oznamovanie v prípade
požiarov a nezákonných činností súvisiacich s lesmi.
V roku 2017 bolo vďaka tomuto novému nástroju/
vyslaných 8 539 signálov, z toho sa týkalo 28 %
nelegálnej ťažby dreva, 11 % prepravy nelegálne
vyťaženého dreva a 6 % skladovania nelegálne
vyťaženého dreva.

•

Medzi nedávne opatrenia vykonané na pomoc v boji
proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve patrili:
označenie prepravovaného dreva štítkami
s jedinečným číslom, zavedenie elektronického
registra s verejným prístupom pre podniky a
sklady, z ktorých sa drevo expeduje18. Okrem toho
musia byť v súčasnosti všetky vozidlá prepravujúce
drevo vybavené GPS, aby mohlo regionálne
riaditeľstvo lesného hospodárstva sledovať
nákladné vozidlá s drevom online v reálnom
čase.

•

Trestná činnosť v lesnom hospodárstve na domácej úrovni
a nezákonná ťažba dreva a súvisiaci obchod s drevom sa vo

15

Ukrajina má zavedený elektronický systém sledovania dreva, ktorý si však vyžaduje zásadné zlepšenia.

16

wwf.panda.org/wwf_news/?355571/WWF-BG-Forestry-Apps

17

gis.wwf.bg/mobilz/en/

18

d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/analysis_of_illegal_logging_in_bulgaria_2013_2017.pdf
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RUMUNSKO*

UKRAJINA

Ministerstvo životného prostredia, vôd a lesov
implementovalo spolu s rumunskou vládou tzv.
inspectorulpadurii – portál, ktorý zhromažďuje údaje (aj
pomocou databázy SUMAL) a umožňuje používateľom
vidieť výstrahy zo satelitných údajov a zmeny v lesnej
vegetácii1920.

•

WWF podporil úrady pri vytvorení databázy SUMAL21,
t. j. systému osvedčených postupov na sledovanie
dodávok dreva s centrálnou databázou a
horúcou linkou, na ktorú môžu ľudia zavolať,
aby nahlásili alebo overili zákonnosť zásielok
dreva, čo bolo jasným krokom vpred v boji proti
nelegálnej ťažbe dreva22.
Jej použitie je povinné pre obhospodarovateľov lesa,
všetky hospodárske subjekty a všetkých obchodníkov,
ktorí ťažia, skladujú, spracúvajú, predávajú drevo
alebo drevné materiály alebo sa venujú ich dovozu či
vývozu. Zahŕňa všetky časti procesu, a to od dreva v
lese až po drevo vo forme výrobkov. V tejto databáze
je zaregistrovaný každý právny dokument/doklad
(dokumenty týkajúce sa odhadu množstva stojacich
zásob, oprávnení na ťažbu, dokumentácia o pôvode
dreva).

* Vylúčenie zodpovednosti: informácie uvedené v tejto časti popisujú
situáciu aká bola do 30. decembra 2020. Zmeny, ktoré naobudli účinnosť
po tomto dátume sa v tejto správe neodrážajú. Prosím, obráťte sa na
publikáciu: One Step Forward, Two Steps Back: Romania’s New Timber
Traceability System Removes Public Transparency – EIA Global.

•

Organizácia WWF-Ukrajina vytvorila a nedávno
(v roku 2020) aktualizovala platformu GIS s
informáciami o stave ochrany identifikovaných
pralesov na Ukrajine: gis-wwf.com.ua/ (v rámci
iného projektu). Všetky pralesy sú rozdelené do
týchto lesných kategórií: pralesy, ktorým bol udelený
úradný štatút ochrany; pralesy, ktoré tento štatút
nedostali, a tie, ktoré sú v procese získania tohto
úradného štatútu. Okrem toho táto platforma
zobrazuje informácie o prekrývaní existujúcich
chránených oblastí s určenými pralesmi, ako aj o
prekrývaní pralesov s inými kategóriami lesov, akými
sú napríklad rekreačné lesy atď. Táto webová stránka
je teda akýmsi podrobným plánom ochrany cenných
lesov, ktoré ešte nezískali štatút chránenej oblasti.
WWF-Ukrajina sa práve zaoberá vývojom
interaktívnej infografiky, ktorá bude zobrazovať
informácie o tom, aké dokumenty sú potrebné na
schválenie rôznych druhov ťažby v chránených
oblastiach a mimo nich, ako aj o tom, aké
organizácie sú do procesu ťažby zahrnuté a v
ktorých fázach. Táto infografika bude mimoriadne
nápomocná pri ilustrácii zložitosti schvaľovacieho
procesu a užitočná pre mimovládne organizácie,
aktivistov a donucovacie orgány.

VYŠETROVANIE
Vyšetrovacie orgány predstavujú samotnú podstatu boja proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve, pretože
vyšetrujú a preverujú indície vedúce k stopám protiprávneho konania a zneužitia úradnej moci, ktoré sa môžu
prekrývať s trestnou činnosťou. Sú zodpovedné za zabezpečenie presvedčivých a súdne použiteľných dôkazov a kvalita
ich práce má výrazný vplyv na výsledky budúcich súdnych procesov. Vyšetrovacie orgány sa pri plnení svojich úloh
môžu spoliehať na nové nástroje, akými sú napríklad forenzné metódy.
Je nanajvýš dôležité, aby úzko a efektívne spolupracovali s príslušnými orgánmi na úrovni štátnej správy
a s justičnými orgánmi pri zostavovaní prípadov na základe presvedčivých dôkazov.
V rámci projektu boli stanovené odporúčania pre vyšetrovacie orgány, ktoré im majú pomôcť a ďalej ich
podporovať v boji proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve.

Najdôležitejšie odporúčania pre vyrábajúce krajiny
(Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Ukrajina)
•

SLOVENSKO
Štátny podnik „Vojenské lesy a majetky SR“ vytvoril svoj vlastný komplexný systém s názvom „Evidencia vyťaženého
dreva“. Tento systém, zavedený v roku 2005, pozostáva z týchto informácií o vyťaženom dreve23:
•
•
•
•
•
•

informácie o skladovaní a preprave dreva (od ťažby cez skladovanie až po prepravu),
informácie o lesnom poraste, kde sa uskutočnila ťažba,
jedinečné číslo (plastový štítok) na každom kuse dreva (guľatina) alebo na hromade dreva (vlákninové alebo palivové
drevo),
kvalitatívne parametre (druh, kvalita),
objem a typ ťažby (plánovaná/náhodná, obnovná/výchovná atď.),
pracovná skupina, ktorá uskutočnila ťažbu, číslo lesného skladu, na ktorý sa drevo približovalo z daného porastu.

•

wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22225/Combating_WildlifeCrime_Danube.pdf?sequence=1&isAllowed=y

20

rt1.forestier.ro:5017/sumalsatelit/#coordonate=24.9668,45.9432/Z7

21

apepaduri.gov.ro/sumal-2/

22

eia-global.org/press-releases/romania-creates-revolutionary-public-access-in-new-online-wood-tracking-system

23

minzp.sk/files/iep/2019_12_ako-zlepsit-sledovanie-tazbu-dreva.pdf

Odporúčania na zlepšenie presadzovania práva v súvislosti s trestnou činnosťou v lesnom hospodárstve

Pri vypracovaní plánov inšpekčnej činnosti rozvíjať
prístup založený na hodnotení rizika a stanovovať
priority na základe objektívnych a transparentných
kritérií s osobitným zameraním na veľké
drevárske spoločnosti a trestnú činnosť v lesnom
hospodárstve na globálnej úrovni.

•

Zaviesť medziinštitucionálne/zjednotené postupy
tak, aby boli vyšetrovacie metódy a protokoly
zrozumiteľné a zosúladené v rámci celého dodávateľského
reťazca.

•

Zefektívniť a aktualizovať postupy (zníženie nadmernej
administratívy a byrokracie) na zmiernenie vplyvu
oneskorenia medzi okamihom, kedy bol trestný čin
spozorovaný svedkom a kedy bol nahlásený, aby mohlo
začať trestné stíhanie.

•

Využívať analýzu dreva/forenzné metódy na účely
predloženia spoľahlivých dôkazov v rámci súdnych
prípadov.

•

Zlepšiť ochranu osôb, ktoré vyšetrujú priestupky/
trestné činy s prihliadnutím na značné riziká, ktorým

Tento systém by sa mohol použiť ako vzor pri navrhovaní systému evidencie a sledovania dreva na
celoštátnej úrovni.

19

Zabezpečiť štátnu databázu/online systém, do ktorého
budú môcť vstupovať iba príslušné orgány a ktorý
bude obsahovať záznamy o výsledkoch kontrol (podľa
ustanovení nariadenia EUTR), ako aj informácie o
spáchaných trestných činoch/priestupkov v lesnom
hospodárstve a stave vyšetrovaní. To by malo pomôcť pri
identifikácii zraniteľných miest z hľadiska priestupkov
v lesnom hospodárstve a následne môžu byť prijaté
opatrenia na potlačenie týchto kriminálnych javov.
Zároveň by to malo pomôcť zmapovať možné postupy,
ktoré príležitostne využívajú páchatelia takejto trestnej
činnosti, uľahčiť tok informácií a stanoviť osvedčené
postupy. Daná platforma by navyše ponúkla priestor na
diskusiu o rôznych prípadoch.

čelia pri výkone svojich povinností. Je tiež potrebné
zaviesť vyššie platy a systém bonusových odmien.
•

Zaviesť efektívnejšie operačné protokoly na
získavanie a zhromažďovanie presvedčivých dôkazov pre
účely vznesenia obvinenia. Zlepšiť prístup k technickému
vybaveniu vrátane nástrojov na ľahšie uskutočňovanie
kontrol a vykonávanie prísnejších vyšetrovaní, napr.
satelitné snímky, príslušné lesnícke databázy a
systémy GIS. Uľahčiť prístup k fotografiám alebo
videozáznamom, ak sú relevantné na dokázanie
nezákonných činností. Zabezpečiť dostatočné kapacity na
spracovanie informácií získaných počas dohľadu a posúdiť
kvalitu a úplnosť vyšetrovacích úkonov po ich ukončení.

•

Nájsť spôsoby, ktorými možno zabezpečiť, aby boli
dôkazy zhromaždené počas terénnych vyšetrovaní (a po
nich) dostatočne spoľahlivé a bolo ich možné použiť
na účely vznesenia obvinenia a aby sa prípady dostali pred
súd.

•

Prijať prísne a harmonizované politiky týkajúce
sa zhromažďovania údajov o hospodárskych
subjektoch, ideálne v podobe spoločného registra
EÚ o hospodárskych subjektoch a obchodníkoch
pôsobiacich na vnútornom trhu. Takýto register by
mohol obsahovať údaje o veľkosti spoločností, krajinách
pôsobenia, zložitosti dodávateľských reťazcov, frekvencii
dovozu dreva, ako aj o množstvách a hodnote dreva
dovezeného a uvedeného na trh.

•

Pripraviť školenia/vzdelávacie programy zamerané na
presadzovanie práva a efektívnejší boj proti trestnej
činnosti v lesnom hospodárstve na účely budovania
prevádzkových schopností a odborných znalostí.
Podporovať osobnú motiváciu orgánov, ktoré sa zaoberajú
predbežným vyšetrovaním a ktoré sú zodpovedné za
odhaľovanie, vyšetrovanie a zaznamenávanie dôkazov o
trestnom čine.

•

Vymenovať alebo posilniť špecializovaný personál
zameraný na oblasť trestnej činnosti v lesnom
hospodárstve (napr. lesnícka polícia), ktorý bude úzko
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•

Skvalitniť spoluprácu medzi vnútroštátnymi a
zahraničnými subjektmi/organizáciami zapojenými
do boja proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve
vytváraním nových komunikačných platforiem (napr.
medziinštitucionálne pracovné alebo operačné
skupiny). Takéto skupiny by mohli podporovať výmenu
údajov/skúseností, ako aj poskytovať donucovacím
orgánom možnosť vykonávať spoločné aktivity (napr.
medziinštitucionálne/nadnárodné inšpekcie a kontroly).
Okrem toho by sa týmto modelom malo zabezpečiť, aby
boli v rámci každého orgánu určené kontaktné osoby a
znížiť riziko, že skorumpovaní zástupcovia pôsobiaci v
jednom orgáne celkovo zablokujú úsilie pri presadzovaní
práva.

Najdôležitejšie odporúčania pre dovážajúce krajiny
(Belgicko, Francúzsko)
•

•

•

•

•
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Poskytnúť orgánom jasný rámec, ktorý im pomôže pri
rozhodovaní, kedy má byť sankcia uložená a stanoví
primerané výšky týchto sankcií, aby došlo k naplneniu
požiadavky na odradzujúci efekt pokút podľa EUTR.
Prijať prísne a harmonizované stratégie týkajúce
sa zhromažďovania údajov o hospodárskych
subjektoch, ideálne v podobe spoločného registra
EÚ o hospodárskych subjektoch a obchodníkoch
pôsobiacich na vnútornom trhu. Takýto register by
mohol obsahovať údaje o veľkosti spoločností, krajinách
pôsobenia, zložitosti dodávateľských reťazcov, frekvencii
dovozu dreva, ako aj o množstvách a hodnote dreva
dovezeného a uvedeného na trh.
Vytvoriť spoľahlivé databázy na vnútroštátnej úrovni aj
na úrovni EÚ na zhromažďovanie informácií o trestných
činoch, stíhaniach, vyšetrovaniach, známych aktéroch
zapletených do trestnej činnosti v lesnom hospodárstve,
modus operandi, hospodárskych subjektoch, ktoré sa
považujú za podozrivé, známych obchodných trasách
a o druhoch dreva, s ktorými sa najčastejšie obchoduje
atď., aby pomohli uľahčiť šírenie informácií, získavať
skúsenosti a lepšie sa orientovať vo vyšetrovaní.
Výrazne posilniť personálne kapacity na úrovni
príslušných orgánov EUTR, aby vykonávali častejšie
a dôkladnejšie kontroly hospodárskych subjektov
dovážajúcich drevo.
Využívať analýzy dreva/forenzné metódy na účely
predloženia spoľahlivých dôkazov v rámci súdnych
prípadov.

•

Presadzovať a podporovať analýzu aktérov zapletených
do nelegálneho obchodu s drevom a ich modus operandi
(spôsobov vykonávania nelegálnych aktivít).

•

Inštitucionalizovať spoluprácu medzi orgánmi a
stanoviť stratégiu, protokoly a normy o tom, ako by mali
rôzne zložky reťazca presadzovania práva odhaľovať
trestnú činnosť v lesnom hospodárstve, bojovať proti nej
a zaistiť identifikáciu náprotivkov v štátnej správe a jej
orgánoch.

•

Zdieľať ukazovatele rizika pre vymáhanie práva medzi
všetkými relevantnými inštitúciami a orgánmi.

•

•

•

Ak chýbajú dôkazy na účely stíhania spoločností/
hospodárskych subjektov, ktoré porušujú nariadenie
EUTR, treba analyzovať náznaky daňových podvodov,
legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo väzby na
organizovaný zločin, aby sa vytvorili príležitosti na trestné
stíhanie spoločností podozrivých zo spáchania trestných
činov v lesnom hospodárstve.

Osvedčené postupy produkujúcich krajín
(Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Ukrajina)

Odporúčania na zlepšenie presadzovania práva v súvislosti s trestnou činnosťou v lesnom hospodárstve

Polícia a Štátna bezpečnostná služba predkladajú
mnoho správ o začatých vyšetrovaniach
nelegálnej ťažby dreva v rôznych regiónoch,
ako aj o úradníkoch pôsobiacich v štátnej správe
lesného hospodárstva (vrátane vedúcich predstaviteľov
regionálnych lesných úradov), ktorí boli prichytení
pri pokusoch o úplatok. Táto skutočnosť naznačuje,
že povedomie o týchto otázkach existuje a že niektoré
agentúry tento všadeprítomný problém vyšetrujú.

RUMUNSKO

Vyšetrovací podporný tím organizácie INTERPOL
nasadený na vyšetrovanie podozrivého nákladu dreva
zadržaného vnútroštátnymi orgánmi vo východnej
Európe v spolupráci s laboratóriom Agroisolab a
vnútroštátnymi orgánmi na zavedenie forenzných
technológií analyzoval zaistené drevo a preukázal
jeho údajnú nezákonnosť. Vďaka použitiu týchto
špecializovaných forenzných nástrojov bol dokázaný
nezákonný pôvod dreva a potvrdené falšovanie
dokumentov.

BELGICKO

MEDZINÁRODNÝ PRÍKLAD: BRAZÍLIA

Od septembra 2020 je belgická federálna polícia
poverená stíhaním páchateľov environmentálnej
kriminality súvisiacej s faunou a flórou. Táto skutočnosť
by mala zlepšiť zručnosti a schopnosti v oblasti
vykonávania medzinárodného vyšetrovania zločineckých
sietí.

Príklad brazílskeho celosektorového plánu ochrany a
boja proti odlesňovaniu v Amazónii (PPCDAM)

FRANCÚZSKO

SLOVENSKO

webnoviny.sk/nasvidiek/na-slovensku-vznikne-specialna-enviropolicia/

V roku 2020 bola podpísaná dohoda o
spolupráci pri odhaľovaní a dokumentácii
environmentálnych trestných činov medzi
Ministerstvom vnútra (Policajným zborom SR) a
Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Táto
dohoda sa zameriava na tri hlavné oblasti:
výmena informácií, konzultácie a školiace stretnutia na
koordináciu postupov a spoluprácu počas vyšetrovania25.

Osvedčené postupy dovážajúcich krajín (Belgicko, Francúzsko)

Poskytnúť personálu, ktorý vykonáva vyšetrovanie
protokoly alebo špeciálne usmernenie, napr. o
profilovaní rizika alebo dostupných vedeckých metódach,
ktoré by im mohli pomôcť pri účinných kontrolách a
odhaľovaní podvodov.

Boj proti environmentálnej kriminalite sa posilnil aj
na úrovni okresov. V každom z 53 okresov pracujú pre
okresné riaditeľstvá Policajného zboru dvaja experti
(jeden vyšetrovateľ a jeden policajt). Z hľadiska
personálnej kapacity by sa otázkami environmentálnej
kriminality malo zaoberať 105 policajtov a
vyšetrovateľov24.

UKRAJINA

Spolupráca existuje v rôznych formách, napríklad
v rámci plánu „Forest Shield“ (Ochrana lesov). Plán
„Forest Shield“ je program medziagentúrnej
spolupráce, v rámci ktorého majú rôzne
agentúry/orgány spoločný akčný plán riešenia
nelegálnej ťažby dreva.

Zhromaždiť a analyzovať najlepšie postupy v
rámci reťazca presadzovania práva (donucovacích
orgánov) aby sa uľahčilo vzájomné informovanie a
zdokonalovanie vyšetrovacích postupov.

V roku 2019 bola vytvorená policajná
jednotka, ktorá sa zaoberá environmentálnou
kriminalitou. V rámci Prezídia Policajného zboru bol
zriadený nezávislý Odbor odhaľovania nebezpečných
materiálov a environmentálnej kriminality. V rámci
existujúcich útvarov kriminálnej polície boli pre každé
z ôsmich krajských riaditeľstiev Policajného zboru
zriadené špecializované policajné oddelenia zamerané na
odhaľovanie environmentálnej kriminality s operačnou
skupinou pozostávajúcou zo siedmich špecialistov/
vyšetrovateľov pre každý kraj.

SLOVENSKO

Príslušný francúzsky orgán EUTR vzdeláva kontrolórov
a poskytuje im špecializované školenia s pomocou
tretích strán (zainteresovaných organizácií), ktoré majú
skúsenosti s odhaľovaním nelegálnej ťažby dreva.

Napriek tomu že sa PPCDAM realizoval
v Brazílii, je tento príklad MED možné považovať
za jeden z najväčších úspechov dosiahnutých
v oblasti environmentálnej kriminality.
Podobný príklad sa doposiaľ neopakoval a
svedčí o tom, že pomocou silnej politickej
podpory a multidisciplinárneho prístupu je boj
proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve
možný vo veľkom rozsahu. Tieto skúsenosti a
osvedčené postupy by mohli slúžiť ako vzor a
referencia pre rozsiahle vyšetrovania a ďalšie
kroky v oblasti presadzovania práva.
Ako sa uvádza v publikácii s názvom The wicked
problem of forest policy (Náročný problém politiky v
lesnom hospodárstve)26 : „(...) plnú zodpovednosť za
koordináciu prevzal jeden jediný úrad: Výkonný úrad
predsedníctva v úzkej spolupráci s federálnou políciou,
pričom išlo o koordináciu s 13 ministerstvami a ďalšími
partnermi. (...) Uložilo sa viac ako 41 000 pokút v
celkovej výške 3,9 miliárd USD. Bolo zatknutých 700
osôb, z ktorých bolo veľa stíhaných, zaistený bol 1 milión
m3 tropického dreva, zabavených alebo zničených bolo
11 000 kusov nehnuteľností, zariadení a majetku“.

© Ricardo Beliel/Brazil Photos/LightRocket via Getty Images

spolupracovať s protikorupčnými jednotkami, jednotkami
na boj proti finančnej kriminalite a prokurátormi. Tento
špecializovaný personál by mal byť rozmiestnený po celej
krajine, napríklad v rámci krajských alebo aj okresných
stredísk.

25

sizp.sk/files/genetika/zmluva_sizp_pz.pdf

26

Nellemann, C. a kol. 2020. The wicked problem of forest policy (Náročný problém politiky v lesnom hospodárstve)
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JUSTIČNÝ SYSTÉM
Justičný systém vrátane sudcov a prokurátorov musí hrať kľúčovú úlohu pri vyšetrovaní, stíhaní a usvedčovaní
páchateľov trestnej činnosti v lesnom hospodárstve. Napriek presvedčivým údajom a dôkazom, ktoré svedčia
o existencii trestnej činnosti v lesnom hospodárstve, sa v súčasnosti väčšina trestných činov spáchaných v tejto
oblasti nedostane pred súd, najmä v prípadoch, ktoré sa týkajú vplyvných osôb a organizovaných zločineckých sietí.
Medzi páchateľmi sa tak vytvára pocit beztrestnosti a vo všeobecnosti to negatívne ovplyvňuje vnímanie občianskej
spoločnosti.
Súdny systém nemusel byť v minulosti dobre informovaný a vyškolený v oblasti environmentálnej kriminality. Má
však rozhodujúcu úlohu pri stíhaní trestných činov v lesnom hospodárstve vďaka možnosti udeľovania sankcií a
to aj veľkým hráčom a zločineckým sieťam. Prispeje sa tak k iniciovaniu zásadných verejných diskusií na úrovni
jednotlivých krajín. Zverejnenie a šírenie informácií o uložených pokutách a iných trestoch medzitým vytvoria pocit
zodpovednosti u donucovacích a justičných orgánov a napomôžu pri odrádzaní od kriminálneho správania.
V rámci projektu boli stanovené odporúčania pre justičné orgány, ktoré im majú pomôcť a ďalej ich
podporovať v boji proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve, ako aj niekoľko ďalších odporúčaní pre
zákonodarné orgány vo vyrábajúcich krajinách.

(napr. prečo sa väčšina odhalených trestných činov
nedostane pred súd) a prísť s riešeniami na efektívnejšie
právne kroky.

Najdôležitejšie odporúčania pre vyrábajúce krajiny
(Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Ukrajina)
Zabezpečovať sudcom a prokurátorom školenia
o environmentálnej kriminalite vrátane trestnej
činnosti v lesnom hospodárstve a zaisťovať, aby
boli osoby pracujúce v súdnictve dobre informované
o škodlivých účinkoch, ktoré spôsobuje neukladanie
sankcií/postihov za trestné činy v lesnom hospodárstve a
aby si ich dostatočne uvedomovali.

•

Zaisťovať adekvátnu ochranu svedkov/oznamovateľov
(whistleblowerov) prípadov trestnej činnosti v lesnom
hospodárstve v zmysle požiadaviek smernice o ochrane
osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie z roku 2019
(2019/1937). Členské štáty EÚ musia zabezpečiť rýchlu
a primeranú transpozíciu tejto smernice do svojich
vnútroštátnych právnych predpisov do decembra 2021.

•

Závažné trestné činy porušujúce právne predpisy v
lesníctve a následné obchodovanie s drevom si vyžadujú
podniknutie dôkladných krokov na presadzovanie práva
s osobitným zameraním na trestnoprávne opatrenia.
Ťažisko donucovacích opatrení by malo klásť dôraz
smerom k veľkým spoločnostiam a zločineckým
sieťam popri páchateľoch trestnej činnosti
menšieho rozsahu.

•

Treba výrazne zlepšiť podporu forenzných metód v
laboratóriách a využívať ich pri rozhodovaní súdnych
prípadov.

•

Vytvoriť pracovnú skupinu a posilniť spoluprácu
medzi justičnými orgánmi a lesnými/colnými/
vyšetrovacími agentúrami pri identifikácii
prekážok spojených s presadzovaním zákonov
upravujúcich trestnú činnosť v lesnom hospodárstve

•

Častejšie sa opierať o trestné právo a na prísne
potrestanie trestných činov v lesnom hospodárstve.

•

Členské štáty EÚ by mali spolu s mimovládnymi
organizáciami hrať aktívnu úlohu pri zvyšovaní
povedomia a vzbudzovaní pozornosti, pokiaľ
ide o trestnú činnosť v lesnom hospodárstve a
pri pravidelnom zverejňovaní informácií o presadzovaní
nariadenia EUTR, napríklad vo forme verejných registrov
alebo špecializovaných webových stránok s údajmi
o kontrolách dodržiavania predpisov, podnetoch a
následných donucovacích opatreniach, napr. o zaisteniach
(zadržaniach) a stíhaných prípadoch.

ZÁKONODARNÉ ORGÁNY
Najdôležitejšie odporúčania pre vyrábajúce krajiny
(Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Ukrajina)
•

Zaviesť prísnejšie tresty a sankcie za trestné činy v lesnom
hospodárstve.

•

Legislatívny rámec by mal byť prísnejší a sankcie
treba zaviesť podľa závažnosti porušenia.

•

Analyzovať existujúcu politiku v lesnom hospodárstve,
posúdiť ju a preformulovať, aby sa zjednodušil a znížil
počet právnych predpisov, zabezpečiť, aby nezostal
priestor na rôzne interpretácie a navrhnúť účinnejšie,
uplatniteľnejšie a zrozumiteľnejšie zákony.

•

Novelizovať právne predpisy na zaistenie ochrany
svedkov a zaviesť finančné odmeny, okrem iného ako

spôsob stimulácie polície a vyšetrovacích orgánov pri
vyšetrovaní korupcie a podvodov spojených s trestnými
činmi v lesnom hospodárstve.

Osvedčené postupy dovážajúcich krajín
(Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Ukrajina)

SLOVENSKO
Špecializácia prokurátorov na environmentálnu
kriminalitu bola zavedená na úrovni generálnej, krajskej
aj okresnej prokuratúry v roku 200827.

Osvedčené postupy dovážajúcich krajín (Belgicko,
Francúzsko)

BELGICKO – FRANCÚZSKO
V roku 2019 dostal belgický hospodársky subjekt
pokutu 12 000 EUR za porušenie požiadavky nariadenia
EUTR na vykonávanie náležitej starostlivosti28, zatiaľ
čo francúzsky hospodársky subjekt dostal za rovnaký
priestupok pokutu 5 000 EUR. Aj keď výška oboch pokút
nemusí mať odradzujúci efekt, ich uloženie svedčí o tom,
že príslušné orgány začínajú podnikať právne kroky.29

Najdôležitejšie odporúčania pre dovážajúce krajiny
(Belgicko, Francúzsko)
•

Orgány by nemali prehliadať administratívne pokuty
a mali by ich brať na zreteľ ako prostriedok efektívneho a
odradzujúceho sankcionovania.

•

Vyškoliť viac prokurátorov a sudcov, tak aby sa
viac zamerali na trestné činy proti životnému
prostrediu, a to najmä na trestnú činnosť v lesnom
hospodárstve.

•

Zvýšiť využívanie oficiálnych komunikačných
kanálov, čo by posilnilo dokazovanie v súdnych
konaniach.

•

Členské štáty EÚ by mali spolu s mimovládnmi
organizáciami hrať aktívnu úlohu pri zvyšovaní

Odporúčania na zlepšenie presadzovania práva v súvislosti s trestnou činnosťou v lesnom hospodárstve

Peň nelegálne vyťaženého buka (Fagus sylvatica) z lokality rozsiahlej nelegálnej ťažby, ktorá bola objavená v roku 2018 v Užanskom, a ktorú orgány parku popreli.

27

KUREKOVÁ, I. 2018. Envirokriminalita a generálna prokuratúra. Enviromagazín. 5:13-15 enviromagazin.sk/enviro2018/05_enviromagazin_2018.pdf

28

clientearth.org/media/tcgd2g4j/eutr-news-april-to-june-2019-ce-en.pdf

29

lecommercedubois.org/actualites.php?id=427&PHPSESSID=f4n3oueh6ram1v5bbnrnel13j1
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•

povedomia a vzbudzovaní pozornosti, pokiaľ
ide o trestnú činnosť v lesnom hospodárstve a
pri pravidelnom zverejňovaní informácií o presadzovaní
nariadenia EUTR, napríklad vo forme verejných registrov
alebo špecializovaných webových stránok s údajmi
o kontrolách dodržiavania predpisov, podnetoch a
následných donucovacích opatreniach, napr. o zaisteniach
(zadržaniach) a stíhaných prípadoch.

ŠPECIALIZOVANÉ JEDNOTKY: BOJ PROTI KORUPCII,
PODVODOM A PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ

Osvedčené postupy produkujúcich krajín (Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Ukrajina)

Špecializované jednotky, ako napr. jednotky bojujúce proti finančnej kriminalite a organizovanému zločinu alebo
protikorupčné iniciatívy, zohrávajú ďalšiu úlohu pri podpore odhaľovania, identifikácie a odsúdenia páchateľov/
zločincov zapojených do trestnej činnosti v lesnom hospodárstve. Trestné činy v lesnom hospodárstve sa často
páchajú v spojení s inými trestnými činmi, akými sú napríklad daňové úniky, korupcia, úplatkárstvo, vydieranie,
podvody s dokumentmi a pranie špinavých peňazí.

RUMUNSKO

UKRAJINA

V máji 2018 bolo oznámené, že rumunské
bezpečnostné zložky rozbehli sériu razií s cieľom
rozložiť údajnú zločineckú skupinu zapojenú do
nelegálnej ťažby v rozsahu 25 miliónov eur. 30

Po Revolúcii dôstojnosti v roku 2014 Ukrajina založila
nové protikorupčné inštitúcie, napr. Národný
protikorupčný úrad, Národná agentúra na prevenciu
korupcie, Špeciálny protikorupčný úrad prokuratúry, ako
aj Špeciálny protikorupčný súd. Národný protikorupčný
úrad sa v súčasnosti podieľa na vyšetrovaní korupcie v
lesníctve.

SLOVENSKO

Jednotky bojujúce proti finančnej kriminalite môžu pomôcť pri odhaľovaní možného zapojenia osôb do zločineckých
podvodných plánov prostredníctvom finančného vyšetrovania, akým je napríklad forenzné účtovníctvo alebo analýza
čistého majetku. Nezávislé protikorupčné jednotky sa medzitým podieľajú na boji proti korupcii a jej prevencii
a pomáhajú budovať transparentnosť a dôveru v orgány štátnej moci, čím zlepšujú dohľad a monitorovanie, a to
najmä v odvetví životného prostredia a lesného hospodárstva, kde často dochádza ku konfliktu záujmov a politickým
zásahom. Tieto špecializované jednotky intenzívne dopĺňajú prácu ostatných zložiek reťazca presadzovania práva v
boji proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve.

Protikorupčná jednotka Národnej kriminálnej agentúry
(NAKA) prejavila zvýšený záujem o otázku nelegálnej
ťažby. V roku 2020 sa vykonali vyšetrovania a razie
a bolo obvinených niekoľko osôb podozrivých
z korupcie a legalizácie príjmov z trestnej činnosti v
súvislosti s obchodom s drevom.

V rámci projektu sa stanovili odporúčania pre špecializované jednotky, ktoré im majú pomôcť a ďalej ich
podporovať v boji proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve.

Najdôležitejšie odporúčania pre vyrábajúce krajiny
(Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Ukrajina)

•

Zlepšiť prístup k informáciám, pričom nezávislé
kontrolné orgány by mali pozostávať zo zástupcov rôznych
odborných inštitúcií.

•

Posilniť možnosti protikorupčných orgánov
všetkými prostriedkami (vrátane prijímania a školenia
špecializovaného/jednostranne zameraného personálu).

•

Zaistiť odsúdenie osôb za korupciu na najvyšších
miestach, a tým prispieť k zvýšeniu povedomia
občianskej spoločnosti o tejto otázke.

•

Zvýšiť platy všetkých lesníckych zamestnancov
a personálu vyšetrovacích orgánov, aby sa znížila
pravdepodobnosť korupcie prostredníctvom úplatkov.
Momentálne sú ich platy vo väčšine prípadov príliš nízke.

•

Vykonávať kampane na zvyšovanie povedomia
verejnosti.

•

Definovať správnu a spoľahlivú metódu výpočtu
finančných strát v dôsledku trestnej činnosti v lesnom
hospodárstve na lepšie zhodnotenie tohto problému a
sformulovať súvisiacu stratégiu na jeho riešenie.

Stanoviť zákony a protokoly tak, aby sa do značnej
miery obmedzila korupcia, nepotizmus (rodinkárstvo),
ako aj účasť a zasahovanie politikov do podnikania v
lesníctve, štátnej správy a procesov prípravy politík a
stratégií.

•

Skončiť s politickými nomináciami zástupcov
kontrolných úradov.

•

Zvýšiť transparentnosť, aby sa zákazky a verejné
súťaže týkajúce sa lesníckych činností zadávali a vyhrávali
čestne, nie prostredníctvom úplatkov alebo politických
kontaktov.

•

Skvalitniť inštitucionálnu spoluprácu medzi orgánmi
na účely lepšieho preniknutia do kriminálneho prostredia.

Najdôležitejšie odporúčania pre dovážajúce krajiny
(Belgicko, Francúzsko)
•

Verejná komunikácia o environmentálnej kriminalite,
korupcii a podvodoch je zásadná pre zvýšenie
politického povedomia a zlepšenie zaisťovania
zdrojov a financovania. Vládni úradníci majú v
komunikácii plniť aktívnu úlohu.

© RoClickMag / Shutterstock.com

•

30
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Stojace mŕtve drevo významne zvyšuje na biodiverzitu lesov.
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PRÍLOHA Č. 1:
HLAVNÉ DEFINÍCIE

Forenzné metódy

Organizovaný zločin

Inovatívne vedecké analytické metódy v laboratóriách v
súčasnosti umožňujú odhaľovať určité druhy podvodov/
porušovaní zákona, napríklad v kontexte nariadenia EUTR. S
použitím forenzných metód možno identifikovať druhy dreva.

Podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov proti
nadnárodnému organizovanému zločinu (2004)32:
a.

Týmito metódami sa skúmajú vlastnosti dreva, ktoré sú v ňom
pevne zakorenené, teda nemožno s nimi manipulovať. Existuje
niekoľko forenzných metód, medzi tie najbežnejšie patria:
•

•

•

Analýza anatómie dreva: Uznávaná metóda, ktorá sa
bežne používa na identifikáciu druhov dreva v prípade
masívneho dreva, dyhy, preglejky atď. Pozostáva z
makroskopického a mikroskopického skúmania, počas
ktorého možno presne určiť rod a v mnohých prípadoch aj
druh vzoriek dreva na základe ich anatomickej štruktúry.
Izotopová analýza: Izotopy bežných prvkov, akými sú
vodík, kyslík, dusík, síra a uhlík, sa vyskytujú v rôznych
podieloch v rôznych geografických oblastiach, pričom
bývajú absorbované rastlinami a začlenené do ich
štruktúry. Analýzou podielov izotopov v rastlinách možno
určiť, kde rástli, v prípade ak je z danej oblasti k dispozícii
referenčný materiál.
Analýzy DNA: Analýzou DNA sa porovnávajú genetické
sekvencie extrahované zo vzoriek dreva s genetickou
referenčnou databázou. Analyzovanie DNA možno
použiť na identifikáciu populácie stromov, dreviny
alebo jednotlivého kusu dreva. Po identifikácii druhovo
špecifických markerov možno pomocou genetiky
jednoznačne určiť jeho drevinu.

Protiprávne konanie v lesnom hospodárstve
Podľa organizácie INTERPOL je „protiprávne konanie v
lesnom hospodárstve“ zastrešujúcim pojmom na označenie
trestnej činnosti (vykonávanej v rozpore s vnútroštátnym alebo
medzinárodným právom) v lesníckom sektore, ktorá pokrýva
celý dodávateľský reťazec – od ťažby (nelegálnej ťažby) a
prepravy dreva až po jeho spracovanie a predaj, obchodovanie
s ním, jeho dovoz a vývoz. Takisto sa týka tých trestných činov,
ktoré uľahčujú takúto činnosť, vrátane podvodov s dokladmi,
korupcie a prania špinavých peňazí (t. j. legalizácie príjmov z
trestnej činnosti)31.

b.

„Organizovaná zločinecká skupina“ je štruktúrovaná
skupina troch alebo viacerých osôb, ktorá existuje počas
určitého časového obdobia a koná koordinovane s cieľom
spáchať jeden alebo niekoľko závažných trestných činov
alebo trestných činov stanovených týmto dohovorom na
účely získania finančnej alebo inej materiálnej výhody
priamo alebo nepriamo.
„Závažný trestný čin“ je konanie predstavujúce trestný
čin, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou
hranicou najmenej štyri roky alebo prísnejší trest.

Trestná činnosť v lesnom hospodárstve súvisiaca s
chudobou
Organizovaný zločin sa líši od trestnej činnosti v lesnom
hospodárstve súvisiacej s chudobou33. Úrad Organizácie
Spojených národov pre drogy a kriminalitu definuje, že „aj keď
sú činy v rámci nelegálnych aktivít vzájomne prepojené (napr.
chudobní poľnohospodári, ktorí sú zamestnaní u priekupníkov
ako ťažobní robotníci a dodávatelia), je stále veľmi dôležité
rozlišovať medzi činnosťami riadenými potrebou a chudobou a
tými, ktoré sú poháňané chamtivosťou a lákavosťou vysokých
ziskov. V rozvojových krajinách môže byť chudoba faktorom,
ktorý vedie k zločinu páchanému na voľne žijúcich druhoch
zvierat a v lesníctve (...). V tejto súvislosti môže formálna
kriminalizácia poškodiť ľudí, ktorí sú z hľadiska svojho
živobytia závislí od voľne žijúcich druhov zvierat a lesných
zdrojov.“

Ročné celosvetové náklady na korupciu v lesnom hospodárstve
sa odhadujú na rádovo 29 miliárd dolárov. Najbežnejšiu formu
korupcie v lesnom hospodárstve predstavujú úplatky. Medzi
ďalšie formy korupcie, ktoré sú po úplatkoch najčastejšie (v
poradí od naviac po najmenej časté), patria: podvod, zneužitie
úradnej moci, vydieranie, protekcia (pre kamarátov) a
nepotizmus (t. j. rodinkárstvo)34.

Modus operandi (spôsob spáchania trestného
činu)
Modus operandi označuje metódy použité na vykonanie
trestnej činnosti v lesnom hospodárstve (pozri vyššie uvedenú
definíciu) v celom dodávateľskom reťazci – od nelegálnej ťažby
dreva až po jeho dopravu a obchodovanie s ním.

Nezákonný čin/priestupok

Občiansky priestor
Miesto, ktoré v spoločnosti zaujímajú zástupcovia občianskej
spoločnosti, prostredie a rámec, v ktorom občianska spoločnosť
funguje a vzťahy medzi aktérmi občianskej spoločnosti, štátom,
súkromným sektorom a širokou verejnosťou. 35

Náhodná ťažba
Pod náhodnou ťažbou sa rozumie vykonávanie ťažby mŕtvych
alebo chorých stromov, aby sa zabránilo šíreniu chorôb alebo
škodcov do iných častí lesa. Ide o štandardizovaný nástroj na
správu hospodárskych lesov produkujúcich drevo na komerčné
účely za určitých podmienok stanovených príslušnými
právnymi predpismi. Náhodná ťažba môže byť vykonávaná na
súvislých plochách alebo jednotlivo. Niekedy sa zneužíva na
utajenie komerčných a nelegálnych aktivít spojených s trestnou
činnosťou v lesnom hospodárstve.

Na účely tejto správy zahŕňa pojem „nezákonný čin“ všetky
činnosti, za ktoré môžu byť udelené trestné alebo správne
sankcie.

Korupcia
Neexistuje jedna definícia korupcie. INTERPOL definuje
korupciu ako:
•

zneužitie zverenej moci na získanie osobného prospechu,
alebo

•

akékoľvek konanie alebo nekonanie fyzických osôb alebo
verejných či súkromných organizácií, ktoré je v rozpore s
povinnosťami alebo záväzkami vyplývajúcimi zo zákona
alebo so zverenou funkciou s cieľom nadobudnutia zisku
alebo získania prospechu.

31

https://www.interpol.int/content/download/5149/file/Global%20Forestry%20Enforcement%20Prospectus%202019-web.pdf

32

https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_
ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf

33

unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_e.pdf
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Odhaľovanie rizík korupcie v lesnom hospodárstve, Interpol (2016) 20 strán.  * Z dôvodu protipandemických opatrení sa seminár uskutočnil online a
bol rozdelený do dvoch sekcií.

35

OHCHR (2014). A Practical Guide for Civil Society: Civil Society Space and the United Nations Human Rights System (Praktický sprievodca pre občiansku
spoločnosť: priestor občianskej spoločnosti a systém OSN pre ľudské práva).
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BEZODKLADNE JE POTREBNÉ VYKONAŤ NASLEDOVNÉ KROKY:
EURÓPSKA KOMISIA

EURÓPSKE KRAJINY

•

• Vlády na národnej a regionálnej úrovni zavedú transparentné a jasné
stratégie boja proti kriminalite v lesnom hospodárstve.

Európska komisia zodpovedá za to, aby členské štáty EÚ plnili záväzok
eliminovať nelegálnu ťažbu dreva a zaisťuje lepšie a harmonizovanejšie
vykonávanie tohto záväzku naprieč všetkými členskými štátmi.

•

Európska komisia posudzuje, či sú v rámci EUTR sankcie zavedené
členskými štátmi efektívne, primerané a odradzujúce.

• Do popredia je potrebné dostať transparentnú verejnú komunikáciu o
kriminalite v lesnom hospodárstve, korupcii a podvodoch aby sa na politickej
úrovni zlepšilo povedomie o tejto téme a zvýšili sa zdroje a financovanie.

•

Európska komisia podporuje uskutočňovanie školení sudcov a prokurátorov
o EUTR naprieč členskými štátmi EÚ.

• Príslušné orgány EUTR zabezpečia väčšiu transparentnosť smerom k
verejnosti a relevantným zainteresovaným stranám.

•

Európska komisia podporuje a poskytuje usmernenia o tom, ako najlepšie
využiť forenzné metódy v boji proti kriminalite v lesnom hospodárstve a
zabezpečuje aby ich úrady využívali pravidelne a systematicky.

• Pre pracovníkov colných úradov sa vytvorí usmernenie na vypracovanie a
rozvoj zdokonalenej analýzy rizík pre dovoz dreva.

•

Európska komisia zaisťuje dôsledné vykonávanie Smernice o oznamovaní
protispoločenskej činnosti.

• Vlády a Európska komisia poskytnú príslušným orgánom EUTR jasné
podklady aby im pomohli definovať čo je možné považovať za primerané
pokuty a zabezpečiť tak v rámci EUTR odradzujúce sankcie.
• Posilnia sa personálne kapacity príslušných orgánov.
• Príslušné orgány EUTR vykonajú analýzy spoločností, o ktorých je známe,
že sú podozrivé, dopravných trás, krytia používaného pri trestnej činnosti a
druhov dreva, ktoré sú najčastejšie predmetom obchodu.

ZMENY POTREBNÉ NA POSILNENIE EUTR
•

Rozsah produktov, ktoré sú zahrnuté do EUTR je potrebné
rozšíriť tak, aby zahŕňali všetky výrobky z dreva.

•

Povinnosti náležitej starostlivosti je potrebné rozšíriť na
obchodníkov, aby sa zachytili všetci účastníci obchádzajúci
zákon.

•

• Vyšetrujú sa náznaky daňových podvodov, korupcie, legalizácie príjmov z
trestnej činnosti alebo prepojení na organizovaný zločin vrátane podozrení
na nelegálny dovoz dreva.
• Kontroly v rámci EUTR a iných relevantných zákonov musia byť vykonávané
efektívnejšie a dôkladnejšie, a to obzvlášť v prípade spoločností, u ktorých je
známe podozrenie a ktoré sa zaoberajú vysoko rizikovými produktami.
• Príslušné orgány EUTR a orgány presadzovania práva majú k dispozícii
protokoly zamerané na profilovanie rizika a sú vybavené vedeckými
technológiami, ktoré im môžu pomôcť s efektivitou kontrol a odhaľovaním
podvodov.

Pre hospodárske subjekty a obchodníkov je potrebné zaviesť pri
predaji dreva povinnosť deklarovať druh a pôvod dreva, aby sa
tak zabezpečila transparentnosť.

• Oznamovatelia protispoločenskej činnosti sú lepšie chránení.

VYKONANÉ KROKY PRISPEJÚ
KRÁTKODOBÉ HĽADISKO
• Zvýši sa verejný záujem a povedomie o kriminalite v
lesnom hospodárstve medzi občianskou spoločnosťou,
inštitúciami a úradmi v krajinách Európy.
• Kriminalita v lesnom hospodárstve je prioritou orgánov
a dostáva dostatočnú politickú podporu na úrovni EÚ a
na vysokej vládnej úrovni.

Odporúčania na zlepšenie presadzovania práva v súvislosti s trestnou činnosťou v lesnom hospodárstve

STREDNODOBÉ
HĽADISKO
(DO ROKU 2025)

2025

• Náležité presadzovanie EUTR bráni
dovozu výrobkov z nelegálneho
dreva do členských štátov EÚ alebo
nelegálnej ťažbe, ku ktorej dochádza v
rámci hraníc EÚ.
• Politický tlak a vplyvy na systém
lesného hospodárstva a možné
prepojenia medzi politikmi a biznisom
v lesníctve a/alebo organizovaným
zločinom v projektových krajinách
klesá.

• Zabezpečiť vyššie platy pre
lesnícky personál a zamestnancov
kontrolných a vyšetrovacích
orgánov do takej miery, aby pokryli
ich životné potreby a znížila sa
pravdepodobnosť úplatkov.
• Ak majú byť veľké prípady kriminality
v lesnom hospodárstve vyšetrené,
musí sa dostať korupcia v lesníckom
sektore do centra pozornosti úradov
a prokuratúry.
• Pri presadzovaní práva sa musí
dôraz preniesť smerom k veľkým
spoločnostiam a zločineckým sieťam
(vrátane využívania forenzných
metód pri zabezpečovaní dôkazov)
nie len na prípady drobných ťažieb.
• Vytvoria sa špecializované
pracovné pozície so zameraním
na vyšetrovanie porušení zákona v
lesnom hospodárstve a zavedú sa
vhodné výkonnostné ukazovatele pre
zamestnancov, ktorí sú zodpovední
za dozor.
*ukazovatele uvedené modrým písmom sú prioritne
určené pre krajiny, ktoré čelia kriminalite v lesnom
hospodárstve na domácej úrovni (ako napríklad
Bulharsko, Rumunsko, Slovensko a Ukrajina).

2030

DLHODOBÉ HĽADISKO
(DO ROKU 2030)

• Ničenie a degradácia lesných
ekosystémov v EÚ a na Ukrajine z
dôvodu nelegálnej ťažby je zatavená.

• Prienik do sietí organizovaného zločinu
zapojených do kriminality v lesnom
hospodárstve je umožnený a súvisiace
prípady sú stíhané v projektových
krajinách.

Príloha č. 1: Hlavné definície

• EÚ je schopná plniť svoje
záväzky prijaté v rámci
Európskej zelenej dohody
a Parížskej klimatickej
dohody efektívnym riešením
odlesňovania a degradácie
lesov.
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