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Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. understreger, at udvidelsen af 
landbrugsarealer tegner sig for omkring 80 
% af verdens samlede skovrydning; 
understreger i denne forbindelse, at det i 
Kommissionens meddelelse om 
intensivering af EU's indsats til beskyttelse 
og genopretning af verdens skove fra juli 
2019 anerkendes, at EU's efterspørgsel 
efter produkter som palmeolie, kød, soja, 
kakao, majs, træ, gummi, herunder i form 
af forarbejdede produkter eller 
tjenesteydelser, er en stor drivkraft bag 
skovrydning, skovforringelse, ødelæggelse 
af økosystemer og tilknyttede krænkelser 
af menneskerettighederne i hele verden og 
udgør omkring 10 % af den globale 
skovrydning udtrykt i det samlede endelige 
forbrug25; bemærker endvidere, at EU's 
forbrug af andre råvarer såsom bomuld, 
kaffe, sukkerrør, raps og rejer opdrættet i 
mangroveskove også bidrager til den 
globale skovrydning;

1. understreger, at udvidelsen af 
landbrugsarealer tegner sig for omkring 
80 % af verdens samlede skovrydning; 
understreger i denne forbindelse, at det i 
Kommissionens meddelelse om 
intensivering af EU's indsats til beskyttelse 
og genopretning af verdens skove fra juli 
2019 anerkendes, at EU's efterspørgsel 
efter produkter, der udgør en risiko for 
skove og deres økosystemer1a som 
palmeolie, kød, soja, kakao, majs, gummi, 
herunder i form af forarbejdede produkter 
eller tjenesteydelser, kan være en stor 
drivkraft bag skovrydning og tilknyttede 
krænkelser af menneskerettighederne i hele 
verden og udgør omkring 10 % af den 
globale skovrydning udtrykt i det samlede 
endelige forbrug1b;

_________________ _________________

1aHvis forslaget vedtages, vil det blive 
anvendt i hele teksten for at tilpasse 
forslagets anvendelsesområde til "skovene 
og deres økosystemer".
1bFAO. 2016. State of the World's 
Forests 2016. Forests and agriculture: 
land-use challenges and opportunities. 
Rom, http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf 
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25 FAO. 2016. State of the World's Forests 
2016. Forests and agriculture: land-use 
challenges and opportunities. Rom, 
http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf

Or. en
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. glæder sig over Kommissionens 
hensigt om at tackle den globale 
skovrydning og skovforringelse, men 
anmoder om en mere ambitiøs politisk 
tilgang; opfordrer Kommissionen til at 
forelægge et forslag – ledsaget af en 
konsekvensanalyse – til en EU-retlig 
ramme baseret på obligatorisk 
due diligence, rapportering, 
offentliggørelse og krav vedrørende 
tredjeparts bidrag samt erstatningsansvar 
og sanktioner i tilfælde af misligholdelse af 
forpligtelser for alle virksomheder, der for 
første gang bringer råvarer, som udgør en 
risiko for skove og økosystemer, og 
produkter, der er afledt af disse råvarer, i 
omsætning på EU-markedet, samt adgang 
til domstolsprøvelse og klagemuligheder 
for ofre for overtrædelser af disse 
forpligtelser; mener, at der bør indføres 
sporbarhedsforpligtelser for forhandlere på 
EU-markedet, navnlig med hensyn til 
identificeringen af oprindelsen af råvarerne 
og de produkter, der er afledt heraf, på det 
tidspunkt, hvor de bringes i omsætning på 
EU's indre marked, for at sikre bæredygtige 
og skovrydningsfri værdikæder som fastsat 
i bilaget til denne beslutning; understreger, 
at den samme retlige ramme også bør 
gælde for alle finansielle institutioner, som 
har tilladelse til at operere i EU, og som 
leverer penge til virksomheder, der høster, 
udvinder, fremstiller, forarbejder eller 

24. glæder sig over Kommissionens 
hensigt om at tackle den globale 
skovrydning og skovforringelse, men 
anmoder om en strengere politisk tilgang; 
opfordrer Kommissionen til at forelægge et 
forslag, der har været genstand for en 
konsekvensanalyse, til en EU-retlig ramme 
baseret på obligatorisk due diligence, 
rapportering, offentliggørelse og krav 
vedrørende tredjeparts bidrag samt 
erstatningsansvar, som en 
proceduremæssig tilgang, og sanktioner i 
tilfælde af misligholdelse af forpligtelser 
for alle virksomheder, der for første gang 
bringer råvarer, som udgør en risiko for 
skove og økosystemer og produkter, der er 
afledt af disse råvarer, i omsætning på EU-
markedet, samt adgang til 
domstolsprøvelse og klagemuligheder for 
ofre for overtrædelser af disse forpligtelser; 
denne forpligtelse bør kun pålægges 
sektorer, der påvirker skovrydning mest; 
mener, at der bør indføres 
sporbarhedsforpligtelser for forhandlere på 
EU-markedet, navnlig med hensyn til 
identificeringen af oprindelsen af råvarerne 
og de produkter, der er afledt heraf, på det 
tidspunkt, hvor de bringes i omsætning på 
EU's indre marked, for at sikre bæredygtige 
og skovrydningsfri værdikæder som fastsat 
i bilaget til denne beslutning; understreger, 
at den samme retlige ramme bør gælde for 
alle finansielle institutioner, som har 



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

DA Forenet i mangfoldighed DA

forhandler råvarer og afledte produkter, 
som udgør en risiko for skove og 
økosystemer;

tilladelse til at operere i EU, og som leverer 
penge til virksomheder, der høster, 
udvinder, fremstiller eller forarbejder 
råvarer og afledte produkter, som udgør en 
risiko for skove og økosystemer; påpeger, 
at disse forpligtelser skal tilpasses 
rammerne for små og mellemstore 
virksomheder;

Or. en
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

Aktører bør kun have ret til lovligt at 
markedsføre FERC og FERC-afledte 
produkter på EU-markedet, når de – i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette bilags afsnit 4 – kan påvise, at der 
inden for deres egne aktiviteter og alle 
former for forretningsforbindelser med 
forretningspartnere og enheder i hele deres 
værdikæde (dvs. transportvirksomheder, 
leverandører, forhandlere, 
koncessionshavere, rettighedshavere, joint 
ventures, investorer, kunder, 
kontrahenter, kommercielle kunder, 
konsulenter, finansielle, juridiske og 
andre rådgivere) højst er en ubetydelig 
risiko for, at de varer, der bringes i 
omsætning på EU-markedet:

Aktører bør kun have ret til lovligt at 
markedsføre råvarer, der er omfattet af 
anvendelsesområdet, samt afledte 
produkter heraf1a på EU-markedet, når de 
når de udviser due diligence for at sikre 
bæredygtige og skovrydningsfri 
forsyningskæder og kan påvise, at der 
inden for deres egne aktiviteter og alle 
former for forretningsforbindelser med 
forretningspartnere og enheder i hele deres 
værdikæde højst er en ubetydelig risiko for, 
at de varer, der bringes i omsætning på EU-
markedet:

_________________
1aHvis forslaget vedtages, vil det blive 
anvendt i hele teksten for at tilpasse 
forslagets anvendelsesområde til "skovene 
og deres økosystemer".

Or. en
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- stammer fra landområder, der er 
opnået ved omlægning af naturskove eller 
andre naturlige økosystemer;

- stammer fra landområder, der er 
opnået ved omlægning af naturskove eller 
andre naturlige økosystemer, såfremt dette 
kan påvises;

Or. en
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

- stammer fra naturskove og 
naturlige økosystemer, der forringes, og

- stammer fra naturskove og 
naturlige økosystemer, der forringes, på 
grund af ikke-bæredygtig forvaltning, for 
så vidt dette kan påvises, og

Or. en
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Forslaget bør omfatte alle råvarer, der 
oftest forbindes med skovrydning, 
forringelse af naturskove og omlæggelse 
samt forringelse af naturlige økosystemer 
som følge af menneskelig aktivitet. Der 
bør udarbejdes en liste over disse råvarer 
på grundlag af en uafhængig 
ekspertvurdering, idet der tages hensyn til 
forsigtighedsprincippet, og listen bør 
opføres i et bilag til dette forslag og som 
minimum omfatte palmeolie, soja, kød, 
læder, kakao, kaffe, gummi og majs samt 
alle mellemprodukter eller slutprodukter, 
der hidrører fra disse råvarer, samt 
produkter, der indeholder disse råvarer. 
Hvis de afledte produkter indeholder input 
fra mere end én råvare, der er omfattet af 
forslaget, bør der udvises due diligence 
med hensyn til hver enkelt af disse råvarer. 
Råvarer omfattet af Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 
nr. 995/201040 (EU's tømmerforordning) 
bør integreres i forslagets 
anvendelsesområde efter Kommissionens 
vurdering på grundlag af en uafhængig 
ekspertvurdering, idet der tages hensyn til 
forsigtighedsprincippet, senest tre år efter 
datoen for forslagets ikrafttræden.

Forslaget bør omfatte alle råvarer, der 
påvirker skovrydning og forringelse af 
naturskove mest. Disse råvarer, der er 
beskrevet i konsekvensanalysen, bør 
opføres på listen i et bilag til forslaget 
med en køreplan og tidsfrister, og de bør 
være risikobaserede, forholdsmæssige og 
kunne håndhæves. Denne liste bør 
jævnligt gennemgås og bør som minimum 
omfatte palmeolie, soja, kød, læder, kakao, 
kaffe, gummi og majs samt alle 
mellemprodukter eller slutprodukter, der 
hidrører fra disse råvarer, samt produkter, 
der indeholder disse råvarer som en 
væsentlig ingrediens eller bestanddel. 
Hvis de afledte produkter indeholder input 
fra mere end én råvare, der er omfattet af 
forslaget, bør der udvises due diligence 
med hensyn til hver enkelt af disse råvarer.

_________________

40 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 995/2010 af 
20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til 
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virksomheder, der bringer træ og 
træprodukter i omsætning (EØS-relevant 
tekst) (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23).

Or. en
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Bilag I – punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Aktørerne bør træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for at respektere og sikre 
beskyttelsen af menneskerettigheder, 
naturskove og naturlige økosystemer i 
hele deres værdikæde som fastsat i 
forslaget. Dette bør omfatte alle former 
for forretningsforbindelser mellem 
virksomheden og forretningspartnere og 
enheder i hele dens værdikæde (f.eks. 
leverandører, forhandlere, 
koncessionshavere, rettighedshavere, joint 
ventures, investorer, kunder, 
kontrahenter, kommercielle kunder, 
transportvirksomheder, konsulenter, 
finansielle og juridiske og andre 
rådgivere) samt alle andre ikke-statslige 
eller statslige enheder, der er direkte 
forbundet med virksomhedens drift, 
produkter eller tjenesteydelser.

Aktørerne bør træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for at beskytte verdens 
skove og deres økosystemer og sikre 
menneskerettigheder i hele deres 
værdikæde, når først det efter en 
omhyggelig evaluering konkluderes, at det 
er funktionsdygtigt og gælder for alle 
aktører på markedet, herunder SMV'er.

Or. en
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Bilag I – punkt 23 – indledning

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Følgende foranstaltninger bør medtages på 
passende og effektiv vis:

Følgende foranstaltninger skal tages i 
betragtning ved udarbejdelsen af effektive 
due diligence-tiltag:

Or. en
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a) Kortlægning af hele værdikæden a) Krav om sporbarhed

Or. en



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

DA Forenet i mangfoldighed DA

14.10.2020 A9-0179/14

Ændringsforslag 14
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Skovrydning
2020/2006(INL)

Forslag til beslutning
Bilag I – punkt 23 – afsnit 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Aktørerne bør fastslå, om råvarerne og 
produkterne i hele deres værdikæder 
opfylder forslagets bæredygtigheds- og 
menneskerettighedskriterier, ved at få 
adgang til og evaluere oplysninger om det 
eller de præcise landområder, hvorfra 
disse varer stammer. Ud over 
miljøkriterierne skal adgangen til 
oplysninger gøre det muligt for aktøren at 
konkludere, at dem, der anvender jorden 
til at producere FERC, er berettiget til at 
gøre det og har indhentet frivilligt, 
forudgående og informeret samtykke 
(FPIC) fra dem, der har rettighederne til 
disse landområder, og at de ikke krænker 
eller har krænket de menneskerettigheder, 
der er omhandlet i dette forslag.

Aktørerne bør indføre foranstaltninger og 
procedurer, der giver adgang til de 
relevante oplysninger om aktørens 
levering af de råvarer, som omhandles.

Or. en


