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14.10.2020 A9-0179/5

Amendamentul 5
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că aproximativ 80 % din 
defrișările de la nivel mondial sunt cauzate 
de extinderea terenurilor utilizate pentru 
agricultură; evidențiază, în acest context, 
că în Comunicarea Comisiei privind 
„Intensificarea acțiunii UE pentru 
protejarea și refacerea pădurilor la nivel 
mondial” din iulie 2019 se recunoaște că 
cererea Uniunii de produse precum uleiul 
de palmier, carnea, soia, cacao, porumbul, 
lemnul și cauciucul, inclusiv sub formă de 
produse prelucrate sau servicii, este un 
factor determinant major al defrișărilor, al 
degradării pădurilor, al distrugerii 
ecosistemului și al încălcării aferente a 
drepturilor omului la nivel mondial și 
reprezintă aproximativ 10% din cota 
mondială a defrișărilor inclusă în consumul 
final total25; în plus, ia act de faptul că 
consumul UE de alte produse de bază, 
cum ar fi bumbacul, cafeaua, trestia de 
zahăr, rapița și crevetele de crescătorie, 
contribuie, de asemenea, la defrișările la 
nivel mondial.

1. subliniază că aproximativ 80 % din 
defrișările de la nivel mondial sunt cauzate 
de extinderea terenurilor utilizate pentru 
agricultură; evidențiază, în acest context, 
că în Comunicarea Comisiei privind 
„Intensificarea acțiunii UE pentru 
protejarea și refacerea pădurilor la nivel 
mondial” din iulie 2019 se recunoaște că 
cererea Uniunii de produse care reprezintă 
un risc pentru păduri și ecosistemele lor 
1a, precum uleiul de palmier, carnea, soia, 
cacao, porumbul, lemnul și cauciucul, 
inclusiv sub formă de produse prelucrate 
sau servicii, este un factor determinant 
major al defrișărilor, al degradării 
pădurilor, al distrugerii ecosistemului și al 
încălcării aferente a drepturilor omului la 
nivel mondial și reprezintă aproximativ 
10% din cota mondială a defrișărilor 
inclusă în consumul final total1b;

_________________ _________________
1a Dacă va fi adoptată, acest lucru se va 
aplica în întreg textul pentru a adapta 
domeniul de aplicare a propunerii la 
„păduri și ecosistemele lor”.
1b FAO. 2016. Starea pădurilor la nivel 
mondial 2016. Pădurile și agricultura: 
provocări și oportunități legate de 
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folosirea terenurilor Roma. 
http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf 

25 FAO. 2016. Starea pădurilor la nivel 
mondial 2016. Pădurile și agricultura: 
provocări și oportunități legate de 
folosirea terenurilor Roma. 
http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/6

Amendamentul 6
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută intenția Comisiei de a 
combate defrișările și degradarea pădurilor 
de la nivel mondial, însă solicită o abordare 
politică mai ambițioasă; solicită Comisiei 
să prezinte o propunere de cadru juridic al 
UE, însoțită de o evaluare a impactului, 
bazat pe obligația de diligență, raportare, 
cerințe privind obligația de informare, 
divulgare și participarea terților, precum și 
pe răspundere și sancțiuni în cazul 
încălcării obligațiilor pentru toate 
companiile care introduc pentru prima dată 
pe piața Uniunii mărfuri ce implică riscuri 
pentru păduri și ecosistem și produse 
derivate din aceste mărfuri, inclusiv acces 
la justiție și căi de atac pentru victimele 
încălcărilor acestor obligații; solicită să se 
impună comercianților de pe piața Uniunii 
obligații privind trasabilitatea, în special în 
ceea ce privește identificarea originii 
mărfurilor și produselor derivate din 
acestea în momentul în care sunt introduse 
pe piața internă a Uniunii, pentru a garanta 
existența unor lanțuri de aprovizionare 
sustenabile și care nu implică defrișări, 
astfel cum este prevăzut în anexa la 
prezenta rezoluție; subliniază că același 
cadru juridic ar trebui să se aplice tuturor 
instituțiilor financiare autorizate să 
desfășoare activități în Uniune și care oferă 
finanțare companiilor care recoltează, 
extrag, produc, prelucrează sau 
comercializează mărfuri și produse 

24. salută intenția Comisiei de a 
combate defrișările și degradarea pădurilor 
de la nivel mondial, însă solicită o abordare 
politică mai strictă; invită Comisia să 
prezinte o propunere de cadru juridic al 
UE, care are integrată o evaluare a 
impactului, bazată pe obligația de 
diligență, raportare, cerințe privind 
obligația de informare și participarea 
terților, precum și pe răspundere, ca 
concept procedural, și pe sancțiuni în 
cazul încălcării obligațiilor pentru toate 
companiile care introduc pentru prima dată 
pe piața Uniunii produse de bază care 
implică riscuri pentru păduri și ecosisteme 
și produse derivate din aceste produse de 
bază, inclusiv acces la justiție și căi de atac 
pentru victimele încălcărilor acestor 
obligații; această obligație ar trebui să fie 
limitată la sectoarele care au cel mai mare 
impact asupra defrișărilor; ar trebui să se 
impună comercianților de pe piața Uniunii 
obligații privind trasabilitatea, în special în 
ceea ce privește identificarea originii 
mărfurilor și produselor derivate din 
acestea în momentul în care sunt introduse 
pe piața internă a Uniunii, pentru a garanta 
existența unor lanțuri de aprovizionare 
sustenabile și care nu implică defrișări, 
astfel cum este prevăzut în anexa la 
prezenta rezoluție; subliniază că același 
cadru juridic ar trebui să se aplice tuturor 
instituțiilor financiare autorizate să 
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derivate care prezintă riscuri pentru păduri 
și ecosisteme;

desfășoare activități în Uniune și care oferă 
finanțare companiilor care recoltează, 
extrag, produc și prelucrează produse de 
bază și produse derivate care prezintă 
riscuri pentru păduri și ecosisteme; 
subliniază că aceste obligații trebuie să fie 
adaptate la capacitățile întreprinderilor 
mici și mijlocii;

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/7

Amendamentul 7
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Anexa I – paragraful 5 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Toți operatorii ar trebui să aibă dreptul să 
introducă legal produse FERC și produse 
derivate din produse FERC pe piața 
Uniunii numai dacă, în conformitate cu 
dispozițiile prevăzute la Secțiunea 4 din 
prezenta anexă, pot demonstra că în cadrul 
propriilor lor activități și al relațiilor de 
afaceri de tot felul pe care le au cu 
partenerii de afaceri și cu entitățile 
comerciale pe tot lanțul lor valoric (și 
anume, furnizori, comercianți, francizați, 
concesionari, întreprinderi comune, 
investitori, clienți, contractanți, consultanți, 
consilieri financiari, juridici și de alt tip) nu 
există decât cel mult un nivel de risc 
neglijabil, ca produsele introduse pe piața 
Uniunii:

Toți operatorii ar trebui să aibă dreptul să 
introducă legal produse de bază cuprinse în 
sfera de aplicare și produsele lor derivate 1a 
pe piața Uniunii numai dacă, atunci când 
își îndeplinesc obligațiile de diligență 
pentru a asigura existența unor lanțuri și 
pot demonstra că în cadrul propriilor lor 
activități și al relațiilor de afaceri de tot 
felul pe care le au cu partenerii de afaceri și 
cu entitățile comerciale pe tot lanțul lor 
valoric nu există decât cel mult un nivel de 
risc neglijabil, ca produsele introduse pe 
piața Uniunii:

_________________
1a Dacă va fi adoptat, acest lucru se va 
aplica în întreg textul pentru a adapta 
domeniul de aplicare a propunerii la 
„păduri și ecosistemele lor”.

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/8

Amendamentul 8
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Anexa I – paragraful 5 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să provină din terenuri obținute prin 
transformarea pădurilor naturale sau a altor 
ecosisteme naturale,

- să provină din terenuri obținute prin 
transformarea pădurilor naturale sau a altor 
ecosisteme naturale, în măsura în care 
acest lucru poate fi stabilit;

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/9

Amendamentul 9
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Anexa I – paragraful 5 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să provină din păduri naturale și 
ecosisteme naturale care sunt supuse 
degradării, și

- să provină din păduri naturale și 
ecosistemele lor care sunt supuse 
degradării din cauza gestionării 
nesustenabile, în măsura în care acest 
lucru poate fi stabilit, și

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/10

Amendamentul 10
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Anexa I – paragraful 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Propunerea ar trebui să acopere toate 
produsele de bază care sunt cel mai 
frecvent asociate cu defrișările, cu 
degradarea pădurilor naturale și cu 
schimbarea destinației și degradarea 
ecosistemelor naturale datorate activității 
umane. Ar trebui întocmită o listă a acestor 
produse de bază pe baza unei evaluări 
independente și specializate, ținând seama 
de principiul precauției, care să fie 
publicată într-o anexă la prezenta 
propunere și să includă cel puțin uleiul de 
palmier, soia, carnea, pielea, cacaua, 
cafeaua, cauciucul și porumbul și toate 
produsele intermediare sau finite derivate 
din aceste produse de bază, precum și 
produse care conțin aceste produse de bază. 
În cazul în care produsele derivate conțin 
componente introduse din unul sau mai 
multe produse de bază vizate de propunere, 
obligația de diligență ar trebui să se aplice 
fiecăruia dintre aceste produse de bază. 
Produsele de bază care intră sub incidența 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 40 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(denumit în continuare „Regulamentul UE 
privind lemnul”) ar trebui integrate în 
domeniul de aplicare al propunerii, la 
aprecierea Comisiei pe baza unei evaluări 
independente și specializate, ținând seama 
de principiul precauției, în termen de trei 
ani de la data intrării în vigoare a 
propunerii.

Propunerea ar trebui să acopere produsele 
de bază care au cel mai mare impact 
asupra defrișărilor, precum și pădurile 
naturale și degradarea. Aceste produse de 
bază descrise în evaluarea impactului ar 
trebui să fie enumerate într-o anexă la 
propunere, cu o foaie de parcurs și termene 
și ar trebui să fie bazate pe riscuri, 
proporționale și aplicabile. Lista ar trebui 
să fie reexaminată periodic și să includă cel 
puțin uleiul de palmier, soia, carnea, pielea, 
cacaua, cafeaua, cauciucul și porumbul și 
toate produsele intermediare sau finite 
derivate din aceste produse de bază, 
precum și produse care pot conține aceste 
produse de bază ca ingredient sau 
componentă esențială. În cazul în care 
produsele derivate conțin componente 
introduse din unul sau mai multe produse 
de bază vizate de propunere, obligația de 
diligență ar trebui să se aplice fiecăruia 
dintre aceste produse de bază.
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_________________
40 Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 octombrie 2010 de stabilire a 
obligațiilor care revin operatorilor care 
introduc pe piață lemn și produse din lemn. 
Text cu relevanță pentru SEE. (JO L 295, 
12/11/2010, p. 23).

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/11

Amendamentul 11
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Anexa I – paragraful 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Operatorii ar trebui să ia toate măsurile 
necesare pentru a respecta și a asigura 
protecția drepturilor omului, a pădurilor 
naturale și a ecosistemelor naturale, astfel 
cum se prevede în propunere, de-a lungul 
întregului lor lanț valoric. Aici ar trebui să 
intre toate tipurile de relații de afaceri ale 
întreprinderii cu parteneri de afaceri și 
entități de-a lungul întregului său lanț 
valoric (ca, de exemplu, furnizori, 
comercianți, francizați, concesionari, 
întreprinderi comune, investitori, clienți, 
contractanți, clienți persoane juridice, 
companii de transport, consultanți, 
consilieri financiari, juridici și de alt tip), 
precum și cu orice altă entitate statală sau 
nestatală legată direct de operațiunile, 
produsele sau serviciile întreprinderii.

Operatorii ar trebui să ia toate măsurile 
necesare pentru a proteja pădurile lumii și 
ecosistemele lor și drepturile omului de-a 
lungul întregului lor lanț valoric, de îndată 
ce o evaluare atentă a concluzionat că 
aceasta este funcțională și aplicabilă tuturor 
actorilor de pe piață, inclusiv IMM-urilor .

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/12

Amendamentul 12
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Anexa I – paragraful 23 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Următoarele măsuri ar trebui incluse în 
mod bine cumpănit și eficient:

Ar trebui luate în considerare următoarele 
măsuri atunci când se proiectează obligații 
efective de diligență:

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/13

Amendamentul 13
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Anexa I – paragraful 23 – litera a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) Inventarierea întregului lanț 
valoric

(a) Obligația în materie de 
trasabilitate

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/14

Amendamentul 14
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Anexa I – paragraful 23 – subparagraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Operatorii ar trebui să stabilească dacă 
produsele de bază și produsele din întregile 
lor lanțuri valorice respectă criteriile de 
durabilitate și criteriile legate de drepturile 
omului prevăzute de propunere, prin 
accesarea și evaluarea informațiilor privind 
terenul (terenurile) de pe care provin aceste 
produse. Pe lângă criteriile de mediu, 
accesul la informații trebuie să permită 
operatorului să constate că persoanele 
care utilizează terenul pentru a obține 
produse de bază care prezintă riscuri 
pentru păduri și ecosisteme au dreptul să 
facă acest lucru și că au obținut 
consimțământul liber, prealabil și în 
cunoștință de cauză al persoanelor care 
au drepturi de proprietate asupra acestor 
terenuri, precum și că nu încalcă – nici 
nu au încălcat – niciun drept al omului 
prevăzut de prezenta propunere.

Operatorii ar trebui să stabilească măsuri și 
proceduri prin care să asigure accesul la 
informațiile relevante despre oferta lor de 
produse de bază care fac obiectul 
propunerii.

Or. en


