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Изменение 5
Анна Залевска, Елжбета Крук, Ядвига Вишневска, Збигнев Кужмюк
от името на групата ECR

Доклад A9-0179/2020
Делара Буркарт
Обезлесяване
2020/2006(INL)

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. подчертава, че приблизително 80 
% от обезлесяването в световен мащаб 
се дължи на разширяването на земите, 
използвани в селското стопанство1; 
изтъква в този контекст, че в 
съобщението на Комисията „Засилване 
на действията на ЕС за опазване и 
възстановяване на горите в световен 
мащаб“ от юли 2019 г. се признава, че 
търсенето в Съюза на продукти като 
палмово масло, месо, соя, какао, 
царевица, дървен материал, каучук, 
включително под формата на 
преработени продукти или услуги, е 
значителна причина за обезлесяване, 
деградация на горите, унищожаване 
на екосистемите и свързани 
нарушения на правата на човека по 
целия свят и представлява около 10% от 
световния дял на обезлесяване, изразен 
в общо крайно потребление25; освен 
това отбелязва, че потреблението на 
други стоки в ЕС, като например 
памук, кафе, захарна тръстика, 
рапица и скариди от мангровите гори, 
също допринася за глобалното 
обезлесяване.

1. подчертава, че приблизително 
80% от обезлесяването в световен 
мащаб се дължи на разширяването на 
земите, използвани в селското 
стопанство; изтъква в този контекст, че 
в съобщението на Комисията 
„Засилване на действията на ЕС за 
опазване и възстановяване на горите в 
световен мащаб“ от юли 2019 г. се 
признава, че търсенето в Съюза на 
продукти, които създават риск за 
горите и техните екосистеми,1a като 
палмово масло, месо, соя, какао, 
царевица, дървен материал, каучук, 
включително под формата на 
преработени продукти или услуги, 
може да е значителна причина за 
обезлесяване, деградация на горите, 
унищожаване на екосистемите и 
свързани нарушения на правата на 
човека по целия свят и представлява 
около 10% от световния дял на 
обезлесяване, изразен в общо крайно 
потребление1б

_________________ _________________
1a Ако бъде прието, това ще бъде 
приложено навсякъде в текста, за да 
се адаптира обхватът на 
предложението към „горите и 
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техните екосистеми“.
1б ФАО. 2016 г. State of the World’s 
Forests 2016. Forests and agriculture: 
land-use challenges and opportunities 
(Състояние на горите по света през 
2016 г. Горите и селското 
стопанство: предизвикателства, 
свързани със земеползването, и 
възможности). Рим. 
http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf 

25 ФАО. 2016 г. State of the World’s 
Forests 2016. Forests and agriculture: land-
use challenges and opportunities 
(Състояние на горите по света през 
2016 г. Горите и селското стопанство: 
предизвикателства, свързани със 
земеползването, и възможности). Рим. 
http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf

Or. en
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Изменение 6
Анна Залевска, Елжбета Крук, Ядвига Вишневска, Збигнев Кужмюк
от името на групата ECR

Доклад A9-0179/2020
Делара Буркарт
Обезлесяване
2020/2006(INL)

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. приветства намерението на 
Комисията да се справи с глобалното 
обезлесяване и деградацията на горите, 
но призовава за по-амбициозен 
политически подход; призовава 
Комисията да представи предложение, 
придружено от оценка на 
въздействието, за правна рамка на ЕС, 
основана на задължителна надлежна 
проверка, докладване, оповестяване и 
изисквания за участие на трети страни, 
както и на отговорност и санкции в 
случай на нарушения на задълженията 
за всички дружества, които пускат за 
пръв път на пазара на Съюза стоки, 
водещи до рискове за горите и 
екосистемите, и продукти, получени от 
тези стоки, както и на достъп до 
правосъдие и средства за правна защита 
за жертвите на нарушенията на тези 
задължения; на търговците на пазара на 
Съюза следва да се наложат тези 
задължения за проследимост, по-
специално по отношение на 
установяването на произхода на стоките 
и продуктите в момента на пускането 
им на вътрешния пазар на Съюза, за да 
се гарантират устойчиви и неводещи до 
обезлесяване вериги на стойността, 
както е посочено в приложението към 
настоящата резолюция; подчертава, че 
същата правна рамка следва да се 
прилага и по отношение на всички 

24. приветства намерението на 
Комисията да се справи с глобалното 
обезлесяване и деградацията на горите, 
но призовава за по-строг политически 
подход; призовава Комисията да 
представи оценено по отношение на 
въздействието предложение за правна 
рамка на ЕС, основана на задължителна 
надлежна проверка, докладване, 
оповестяване и изисквания за участие на 
трети страни, както и на отговорност, 
като процесуално понятие, и санкции 
в случай на нарушения на задълженията 
за всички дружества, които пускат за 
пръв път на пазара на Съюза стоки, 
водещи до рискове за горите и 
екосистемите и продукти, получени от 
тези стоки, както и на достъп до 
правосъдие и средства за правна защита 
за жертвите на нарушенията на тези 
задължения; това задължение следва 
да се ограничи до секторите, които 
оказват най-голямо въздействие върху 
обезлесяването; на търговците на 
пазара на Съюза следва да се наложат 
задължения за проследимост, по-
специално по отношение на 
установяването на произхода на стоките 
и продуктите в момента на пускането 
им на вътрешния пазар на Съюза, за да 
се гарантират устойчиви и неводещи до 
обезлесяване вериги на стойността, 
както е посочено в приложението към 



AM\1215840BG.docx PE658.387v01-00

BG Единство в многообразието BG

финансови институции, лицензирани да 
извършват дейност в Съюза, които 
предоставят пари на дружества, които 
добиват, извличат, произвеждат, 
преработват или търгуват със стоки, 
които създават риск за горите и 
екосистемите, и производни на тях 
продукти;

настоящата резолюция; подчертава, че 
същата правна рамка следва да се 
прилага по отношение на всички 
финансови институции, лицензирани да 
извършват дейност в Съюза, които 
предоставят пари на дружества, които 
добиват, извличат, произвеждат, 
преработват стоки, които създават риск 
за горите и екосистемите, и производни 
на тях продукти; отбелязва, че тези 
задължения трябва да се адаптират 
спрямо капацитета на малките и 
средните предприятия;

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/7

Изменение 7
Анна Залевска, Елжбета Крук, Ядвига Вишневска, Збигнев Кужмюк
от името на групата ECR

Доклад A9-0179/2020
Делара Буркарт
Обезлесяване
2020/2006(INL)

Предложение за резолюция
Приложение I – параграф 5 – уводна част

Предложение за резолюция Изменение

Всички оператори следва да имат право 
законно да предлагат стоки, които 
създават риск за горите и 
екосистемите, и производни от такива 
стоки продукти на пазара на Съюза 
единствено когато са в състояние да 
докажат, в съответствие с 
разпоредбите, посочени в раздел 4 от 
настоящото приложение, че в 
рамките на собствената им дейност и на 
всички видове делови взаимоотношения 
с бизнес партньори и образувания по 
цялата им верига на стойността (т.е. 
транспортни дружества, 
доставчици, търговци, цесионери, 
лицензополучатели, съвместни 
предприятия, инвеститори, клиенти, 
изпълнители, търговски 
потребители, консултанти, 
финансови, правни и други 
съветници), в най-лошия случай е 
налице пренебрежима степен на риск 
стоките, пуснати на пазара на Съюза:

Всички оператори следва да имат право 
законно да предлагат стоки, които 
попадат в обхвата, и производни от 
такива стоки1a продукти на пазара на 
Съюза единствено когато извършват 
надлежна проверка, за да осигурят 
устойчиви вериги на доставки без 
обезлесяване и са в състояние да 
докажат, че в рамките на собствената 
им дейност и на всички видове делови 
взаимоотношения с бизнес партньори и 
образувания по цялата им верига на 
стойността, в най-лошия случай е 
налице пренебрежима степен на риск 
стоките, пуснати на пазара на Съюза:

_________________
1a ако бъде прието, това ще бъде 
приложено навсякъде в текста, за да 
се адаптира обхватът на 
предложението към „горите и 
техните екосистеми“.

Or. en
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Изменение 8
Анна Залевска, Елжбета Крук, Ядвига Вишневска, Збигнев Кужмюк
от името на групата ECR

Доклад A9-0179/2020
Делара Буркарт
Обезлесяване
2020/2006(INL)

Предложение за резолюция
Приложение I – параграф 5 – тире 1

Предложение за резолюция Изменение

- да произхождат от земи, 
получени чрез преобразуване на 
естествени гори или други естествени 
екосистеми,

- да произхождат от земи, 
получени чрез преобразуване на 
естествени гори или други естествени 
екосистеми, доколкото това може да 
се определи;

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/9

Изменение 9
Анна Залевска, Елжбета Крук, Ядвига Вишневска, Збигнев Кужмюк
от името на групата ECR

Доклад A9-0179/2020
Делара Буркарт
Обезлесяване
2020/2006(INL)

Предложение за резолюция
Приложение I – параграф 5 – тире 2

Предложение за резолюция Изменение

- да произхождат от естествени 
гори и естествени екосистеми в процес 
на деградация и

- да произхождат от естествени 
гори и естествени екосистеми в процес 
на деградация поради неустойчиво 
управление, доколкото това може да 
се определи, и

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/10

Изменение 10
Анна Залевска, Елжбета Крук, Ядвига Вишневска, Збигнев Кужмюк
от името на групата ECR

Доклад A9-0179/2020
Делара Буркарт
Обезлесяване
2020/2006(INL)

Предложение за резолюция
Приложение I – параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

Предложението следва да обхваща 
всички стоки, които най-често са 
свързани с обезлесяване, деградация на 
естествените гори и преобразуване и 
деградация на естествени екосистеми 
в резултат на човешка дейност. 
Следва да бъде изготвен списък на 
тези стоки въз основа на независима 
експертна оценка, като се взема под 
внимание принципът на предпазните 
мерки, и този списък следва да бъде 
предоставен в приложение към 
настоящото предложение и да 
включва най-малко палмово масло, соя, 
месо, кожа, какао, кафе, каучук и 
царевица и всички междинни или 
крайни продукти, производни на тези 
стоки, и продукти, които съдържат тези 
стоки. В случай че производните 
продукти съдържат елементи от повече 
от една стока, обхваната от 
предложението, следва да се извърши 
надлежна проверка по отношение на 
всяка от тези стоки. Стоките, 
попадащи в обхвата на Регламент 
(ЕС) № 995/201040 на Европейския 
парламент и на Съвета („Регламент 
на ЕС относно дървения материал“), 
следва да бъдат включени в обхвата 
на предложението, след оценката на 
Комисията въз основа на независима 
експертна оценка и като се взема 
предвид принципът на предпазните 

Предложението следва да обхваща 
всички стоки, които оказват най-
голямо въздействие върху 
обезлесяването и естествените гори и 
деградацията. Тези стоки, описани в 
оценката на въздействието, следва да 
бъдат изброени в приложение към 
предложението с пътна карта и 
времеви цели и следва да бъдат 
основани на риска, пропорционални и 
приложими. Този списък следва да е 
предмет на редовен преглед и да 
включва най-малко палмово масло, соя, 
месо, кожа, какао, кафе, каучук и 
царевица и всички междинни или 
крайни продукти, производни на тези 
стоки, и продукти, които съдържат тези 
стоки като основна съставка или 
част. В случай че производните 
продукти съдържат елементи от повече 
от една стока, обхваната от 
предложението, следва да се извърши 
надлежна проверка по отношение на 
всяка от тези стоки.
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мерки, в рамките на три години от 
датата на влизане в сила на 
предложението.
_________________
40 Регламент (ЕC) № 995/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 октомври 2010 година за 
определяне на задълженията на 
операторите, които пускат на пазара 
дървен материал и изделия от дървен 
материал (текст от значение за 
ЕИП) (ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23).

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/11

Изменение 11
Анна Залевска, Елжбета Крук, Ядвига Вишневска, Збигнев Кужмюк
от името на групата ECR

Доклад A9-0179/2020
Делара Буркарт
Обезлесяване
2020/2006(INL)

Предложение за резолюция
Приложение I – параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

Операторите следва да предприемат 
всички необходими мерки, за да 
зачитат и гарантират защитата на 
правата на човека, естествените гори 
и естествените екосистеми по цялата 
си верига за създаване на стойност, 
както е посочено в предложението. 
Това следва да включва всички видове 
бизнес отношения на предприятието 
с бизнес партньори и образувания по 
цялата му верига на стойността 
(като доставчици, търговци, 
цесионери, лицензополучатели, 
съвместни предприятия, 
инвеститори, клиенти, изпълнители, 
търговски клиенти, транспортни 
дружества, консултанти, финансови 
и правни и други съветници), както и 
всякакви други недържавни или 
държавни образувания, пряко свързани 
с неговата стопанска дейност, 
продукти или услуги.

Операторите следва да предприемат 
всички необходими мерки за защита на 
горите в световен мащаб и техните 
екосистеми и правата на човека по 
цялата си верига за създаване на 
стойност, след като внимателна оценка 
заключи, че тя е функционална и 
приложима за всички участници на 
пазара, включително МСП.

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/12

Изменение 12
Анна Залевска, Елжбета Крук, Ядвига Вишневска, Збигнев Кужмюк
от името на групата ECR

Доклад A9-0179/2020
Делара Буркарт
Обезлесяване
2020/2006(INL)

Предложение за резолюция
Приложение I – параграф 23 – уводна част

Предложение за резолюция Изменение

По подходящ и ефективен начин 
следва да бъдат включени следните 
мерки:

При разработването на ефективна 
надлежна проверка се обмислят 
следните мерки:

Or. en



AM\1215840BG.docx PE658.387v01-00

BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A9-0179/13

Изменение 13
Анна Залевска, Елжбета Крук, Ядвига Вишневска, Збигнев Кужмюк
от името на групата ECR

Доклад A9-0179/2020
Делара Буркарт
Обезлесяване
2020/2006(INL)

Предложение за резолюция
Приложение I – параграф 23 – буква а

Предложение за резолюция Изменение

a) Картографиране на цялата 
верига на стойността

a) Задължение за проследимост

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/14

Изменение 14
Анна Залевска, Елжбета Крук, Ядвига Вишневска, Збигнев Кужмюк
от името на групата ECR

Доклад A9-0179/2020
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Предложение за резолюция Изменение

Операторите следва да определят дали 
стоките и продуктите в техните 
цялостни вериги на доставки 
отговарят на критериите на 
предложението за устойчивост и 
права на човека, като имат достъп до 
и правят оценка на информацията за 
точната(-ните) площ(-и) на земята, 
откъдето произхождат тези стоки. 
В допълнение към критериите за 
опазване на околната среда достъпът 
до информация трябва да позволява 
на оператора да заключи, че тези, 
които използват земята за 
производство на стоки, които 
създават риск за горите и 
екосистемите, имат право да го 
направят и са получили свободно, 
предварително и информирано 
съгласие от лицата, притежаващи 
права върху тези земни площи, и че те 
не нарушават или не са нарушили 
правата на човека, посочени в 
настоящото предложение.

Операторите следва да установят 
мерки и процедури, осигуряващи 
достъп до съответната информация 
относно доставката от страна на 
оператора на стоки, които попадат в 
обхвата.
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