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Grozījums Nr. 5
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Atmežošana
2020/2006(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver, ka aptuveni 80 % globālās 
atmežošanas izraisa lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes paplašināšana1; šai 
sakarā uzsver, ka Komisijas 2019. gada 
jūlija paziņojumā “Pastiprināt ES rīcību ar 
mērķi aizsargāt un atjaunot pasaules 
mežus” atzīts, ka Savienības pieprasījums 
pēc tādiem produktiem kā palmu eļļa, gaļa, 
soja, kakao, kukurūza, koksne un gumija, 
tostarp pārstrādātu produktu vai 
pakalpojumu veidā, būtiski veicina 
atmežošanu, mežu degradāciju, 
ekosistēmu iznīcināšanu un saistītos 
cilvēktiesību pārkāpumus visā pasaulē un 
veido aptuveni 10 % no kopējā 
galapatēriņā ietvertās atmežošanas daļas 
pasaulē25; turklāt norāda, ka arī citu 
preču, piemēram, kokvilnas, kafijas, 
cukurniedru, rapšu sēklu un mangrovēs 
audzētu garneļu, patērēšana Eiropas 
Savienībā veicina mežu izciršanu pasaulē.

1. uzsver, ka aptuveni 80 % globālās 
atmežošanas izraisa lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes paplašināšana; šai 
sakarā uzsver, ka Komisijas 2019. gada 
jūlija paziņojumā “Pastiprināt ES rīcību ar 
mērķi aizsargāt un atjaunot pasaules 
mežus” atzīts, ka Savienības pieprasījums 
pēc tādiem produktiem, kas rada risku 
mežiem un to ekosistēmām, piemēram, 
tādiem kā palmu eļļa, gaļa, soja, kakao, 
kukurūza un gumija, tostarp pārstrādātu 
produktu vai pakalpojumu veidā, var 
būtiski veicināt atmežošanu un saistītos 
cilvēktiesību pārkāpumus visā pasaulē un 
veido aptuveni 10 % no kopējā 
galapatēriņā ietvertās atmežošanas daļas 
pasaulē1b;

_________________ _________________
1a Ja to pieņems, to piemēros visā tekstā, 
lai priekšlikuma darbības jomu pielāgotu 
“mežiem un to ekosistēmām”.

25 FAO, 2016, “Pasaules mežu stāvoklis 
2016. gadā. Meži un lauksaimniecība: 
zemes izmantošanas problēmas un 
iespējas”, Roma, http://www.fao.org/3/a-
i5588e.pdf

1b FAO, 2016, “Pasaules mežu stāvoklis 
2016. gadā. Meži un lauksaimniecība: 
zemes izmantošanas problēmas un 
iespējas”, Roma, http://www.fao.org/3/a-
i5588e.pdf

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Atmežošana
2020/2006(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri 
risināt atmežošanas un mežu degradācijas 
problēmu pasaulē, taču aicina īstenot 
vērienīgāku politikas pieeju; aicina 
Komisiju iesniegt priekšlikumu un 
ietekmes novērtējumu tiesiskajam 
regulējumam, kura pamatā ir obligātas 
pienācīgas rūpības, ziņošanas un 
informācijas izpaušanas un trešo pušu 
līdzdalības prasības, atbildības un sankciju 
piemērošanas nosacījumi saistību 
neizpildes gadījumā visiem uzņēmumiem, 
kuri Savienības tirgū pirmo reizi laiž 
izejvielu preces, kas izraisa apdraudējumus 
mežiem un ekosistēmām, un produktus, 
kuri iegūti no šādām precēm, kā arī 
nosacījumi par minēto prasību pārkāpumos 
cietušo iespējām vērsties tiesā un saņemt 
tiesību aizsardzību; uzskata, ka tirgotājiem, 
kuri veic tirdzniecību Savienības tirgū, jo 
īpaši attiecībā uz izejvielu un attiecīgo 
ražojumu izcelsmes noteikšanu brīdī, kad 
tos laiž Savienības iekšējā tirgū, būtu 
jāpiemēro pienākumi nodrošināt 
izsekojamību, lai izveidotu ilgtspējīgas un 
neatmežojošas piegādes ķēdes, kā noteikts 
šīs rezolūcijas pielikumā; uzsver, ka šis 
tiesiskais regulējums būtu jāpiemēro arī 
visām finanšu iestādēm, kam ir atļauts 
veikt darbību Savienībā un kas nodrošina 
finansējumu uzņēmumiem, kas ievāc, 
iegūst, ražo, pārstrādā vai tirgo tādas 
izejvielu preces un no tām iegūtos 

24. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri 
risināt atmežošanas un mežu degradācijas 
problēmu pasaulē, taču aicina īstenot 
stingrāku politikas pieeju; aicina Komisiju 
iesniegt priekšlikumu (kam veikts ietekmes 
novērtējums) tiesiskajam regulējumam, 
kura pamatā ir obligātas pienācīgas 
rūpības, ziņošanas un informācijas 
izpaušanas un trešo pušu līdzdalības 
prasības, atbildības kā procesuālas 
koncepcijas un sankciju piemērošanas 
nosacījumi saistību neizpildes gadījumā 
visiem uzņēmumiem, kuri Savienības tirgū 
pirmo reizi laiž izejvielu preces, kas izraisa 
apdraudējumus mežiem un ekosistēmām, 
un produktus, kuri iegūti no šādām precēm, 
kā arī nosacījumi par minēto prasību 
pārkāpumos cietušo iespējām vērsties tiesā 
un saņemt tiesību aizsardzību; šis 
pienākums būtu jāattiecina tikai uz tām 
nozarēm, kuras visvairāk ietekmē 
atmežošanu; uzskata, ka tirgotājiem, kuri 
veic tirdzniecību Savienības tirgū, jo īpaši 
attiecībā uz izejvielu un attiecīgo ražojumu 
izcelsmes noteikšanu brīdī, kad tos laiž 
Savienības iekšējā tirgū, būtu jāpiemēro 
pienākumi nodrošināt izsekojamību, lai 
izveidotu ilgtspējīgas un neatmežojošas 
piegādes ķēdes, kā noteikts šīs rezolūcijas 
pielikumā; uzsver, ka šis tiesiskais 
regulējums būtu jāpiemēro visām finanšu 
iestādēm, kam ir atļauts veikt darbību 
Savienībā un kas nodrošina finansējumu 
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produktus, kuri rada apdraudējumus 
mežam un ekosistēmām;

uzņēmumiem, kas ievāc, iegūst, ražo vai 
pārstrādā tādas izejvielu preces un no tām 
iegūtos produktus, kuri rada 
apdraudējumus mežam un ekosistēmām; 
norāda, ka šie pienākumi ir jāpielāgo 
mazo un vidējo uzņēmumu iespējām;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Atmežošana
2020/2006(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – 5. daļa – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Visiem dalībniekiem būtu jāatļauj likumīgi 
laist Savienības tirgū FERC preces un no 
FERC precēm iegūtus produktus tikai tādā 
gadījumā, ja tie saskaņā ar šī pielikuma 
4. iedaļā minētajiem noteikumiem var 
pierādīt, ka to darbībās un visu veidu 
uzņēmējdarbības attiecībās, kas tiem ir ar 
uzņēmējdarbības partneriem un struktūrām, 
kuras iesaistītas visā to vērtības veidošanas 
ķēdē (piemēram, transporta uzņēmumiem, 
piegādātājiem, tirgotājiem, franšīzes 
ņēmējiem, licenciātiem, kopuzņēmumu 
dalībniekiem, ieguldītājiem, komerciāliem 
klientiem, līgumslēdzējiem, patērētājiem, 
finanšu, juridiskajiem un citiem 
konsultantiem), sliktākajā gadījumā pastāv 
vien nenozīmīgs riska līmenis, ka 
Savienības tirgū laistās preces:

Visiem dalībniekiem būtu jāatļauj likumīgi 
laist Savienības tirgū darbības jomā 
ietilpstošās izejvielu preces un no tām 
iegūtus produktus1a tikai tādā gadījumā, ja 
tie izpilda pienācīgas rūpības pienākumu, 
lai nodrošinātu ilgtspējīgas un 
neatmežojošas piegādes ķēdes un var 
pierādīt, ka to darbībās un visu veidu 
uzņēmējdarbības attiecībās, kas tiem ir ar 
uzņēmējdarbības partneriem un struktūrām, 
kuras iesaistītas visā to vērtības veidošanas 
ķēdē, sliktākajā gadījumā pastāv vien 
nenozīmīgs riska līmenis, ka Savienības 
tirgū laistās preces:

_________________
1a Ja to pieņems, to piemēros visā tekstā, 
lai priekšlikuma darbības jomu pielāgotu 
“mežiem un to ekosistēmām”.

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Atmežošana
2020/2006(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – 5. daļa – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ir iegūtas no zemes, kas iegūta, 
pārveidojot dabiskos mežus vai citas 
dabiskās ekosistēmas,

- ir iegūtas no zemes, kas iegūta, 
pārveidojot dabiskos mežus vai citas 
dabiskās ekosistēmas, ciktāl to var noteikt,

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Atmežošana
2020/2006(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – 5. daļa – 2. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ir iegūtas dabiskos mežos un 
dabiskās ekosistēmās, kas pakļautas 
degradācijai, un

- ir iegūtas dabiskos mežos un 
dabiskās ekosistēmās, kas pakļautas 
degradācijai neilgtspējīgas 
apsaimniekošanas dēļ, ciktāl to var 
noteikt, un

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Atmežošana
2020/2006(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – 7. daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Priekšlikums būtu jāattiecina uz visām 
izejvielu precēm, kas visbiežāk saistītas ar 
atmežošanu, dabisko mežu degradāciju un 
dabisko ekosistēmu pārveidi un 
degradāciju cilvēka darbības dēļ. Šo 
izejvielu preču saraksts būtu jāizstrādā, 
pamatojoties uz neatkarīgu ekspertu 
veiktu novērtējumu un ņemot vērā 
piesardzības principu, un jānorāda šā 
priekšlikuma pielikumā, un tajā būtu 
jāiekļauj vismaz palmu eļļa, soja, gaļa, āda, 
kakao, kafija, gumija un kukurūza, kā arī 
visi starpprodukti un gatavie izstrādājumi, 
kas iegūti no minētajām izejvielu precēm, 
kā arī produkti, kas satur šīs izejvielu 
preces. Ja iegūtie produkti ietver vairāk 
nekā vienu šajā priekšlikumā iekļautu 
izejvielu preci, pienācīgas rūpības prasības 
būtu jāizpilda attiecībā uz katru no šīm 
izejvielu precēm. Izejvielu preces, uz 
kurām attiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (ES) Nr. 995/201040 (ES 
Kokmateriālu regula), priekšlikuma 
darbības jomā pēc Komisijas novērtējuma, 
pamatojoties uz neatkarīgu ekspertu 
novērtējumu un ņemot vērā piesardzības 
principu, būtu jāiekļauj triju gadu laikā 
no priekšlikuma spēkā stāšanās dienas.

Priekšlikums būtu jāattiecina uz visām 
izejvielu precēm, kurām ir vislielākā 
ietekme uz atmežošanu, dabiskajiem 
mežiem un degradāciju. Šīs izejvielu 
preces, kas aprakstītas ietekmes 
novērtējumā, būtu jāuzskaita 
priekšlikuma pielikumā kopā ar ceļvedi 
un termiņiem, un tam vajadzētu būt 
balstītam uz risku, samērīgumu un 
izpildes panākšanu. Šis saraksts būtu 
regulāri jāpārskata un tajā būtu jāiekļauj 
vismaz palmu eļļa, soja, gaļa, āda, kakao, 
kafija, gumija un kukurūza, kā arī visi 
starpprodukti un gatavie izstrādājumi, kas 
iegūti no minētajām izejvielu precēm, kā 
arī produkti, kas satur šīs izejvielu preces 
kā būtisku sastāvdaļu vai daļu. Ja iegūtie 
produkti ietver vairāk nekā vienu šajā 
priekšlikumā iekļautu izejvielu preci, 
pienācīgas rūpības prasības būtu jāizpilda 
attiecībā uz katru no šīm izejvielu precēm.

_________________
40 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 20. oktobra Regula (ES) 
Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus 
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tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū 
kokmateriālus un koka izstrādājumus 
(Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 295, 
12.11.2010., 23. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Atmežošana
2020/2006(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – 21. daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ekonomikas dalībniekiem būtu jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi, lai ievērotu un 
nodrošinātu cilvēktiesību, dabisko mežu 
un dabisko ekosistēmu aizsardzību, kā 
izklāstīts priekšlikumā, visā to vērtības 
ķēdē. Cita starpā tas attiecas uz 
uzņēmuma visu veidu uzņēmējdarbības 
attiecībām ar darījumu partneriem un 
struktūrām visā tā vērtības veidošanas 
ķēdē (piemēram, piegādātājiem, 
tirgotājiem, franšīzes ņēmējiem, 
licenciātiem, kopuzņēmumiem, 
investoriem, klientiem, līgumslēdzējiem, 
komerciāliem klientiem, transporta 
uzņēmumiem, konsultantiem un finanšu, 
juridiskajiem un citiem padomdevējiem), 
kā arī uz attiecībā ar citām nevalstiskām 
vai valstiskām struktūrām, kas tieši 
saistītas ar uzņēmuma saimniecisko 
darbību, produktiem vai pakalpojumiem.

Ekonomikas dalībniekiem būtu jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu 
pasaules mežus un to ekosistēmas un 
cilvēktiesības visā vērtības ķēdē, tiklīdz 
rūpīgā novērtējumā ir secināts, ka tas ir 
funkcionāls un piemērojams visiem tirgus 
dalībniekiem, tostarp MVU.

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Atmežošana
2020/2006(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – 23. daļa – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Būtu pienācīgi un efektīvi jāparedz 
turpmāk minētie pasākumi:

Izstrādājot efektīvu pienācīgas rūpības 
pieeju, tiek paredzēti turpmāk minētie 
pasākumi:

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Atmežošana
2020/2006(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – 23. daļa – a punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

a) Visas vērtības ķēdes kartēšana a) Izsekojamības pienākums

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Atmežošana
2020/2006(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – 23. daļa – 1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ekonomikas dalībniekiem būtu jānosaka, 
vai izcelsmes preces un produkti visā to 
vērtības veidošanas ķēdē atbilst 
priekšlikuma ilgtspējas un cilvēktiesību 
kritērijiem, piekļūstot informācijai par 
precīzu(-ām) zemes platību(-ām), kas ir šo 
preču izcelsmes vieta. Papildus vides 
kritērijiem informācijas pieejamībai ir 
jānodrošina, ka ekonomikas dalībnieks 
var secināt, ka tie, kas izmanto zemi 
izejvielu preču, kas rada apdraudējumus 
mežam un ekosistēmām, ražošanai, ir 
tiesīgi to darīt un ir saņēmuši brīvprātīgu, 
iepriekšēju un informētu piekrišanu no 
tiem, kam pieder tiesības uz šīm zemes 
platībām, un ka tie nepārkāpj vai nav 
pārkāpuši kādas no šajā priekšlikumā 
minētajām cilvēktiesībām.

Ekonomikas dalībniekiem būtu jānosaka 
pasākumi un procedūras, kas nodrošina 
piekļuvi attiecīgajai informācijai par 
ekonomikas dalībnieka veikto darbības 
jomā ietilpstošo izejvielu preču piegādi.

Or. en


