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14.10.2020 A9-0179/15

Изменение 15
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 - алинея 4

Предложение за резолюция Изменение

Когато даден оператор започва нови 
операции или се ангажира с нови бизнес 
партньори, той следва да 
идентифицира участниците в новата 
верига на доставки и инвестиции и да 
оценява техните политики и 
практики, както и техните добивни, 
производствени и преработвателни 
обекти. За съществуващите операции 
следва да се определят и оценят 
текущите неблагоприятни 
въздействия и вреди, както и 
потенциалните рискове. Следва да се 
направи анализ на риска по 
отношение на рисковете, 
произтичащи от дейностите на 
оператора или въздействието му 
върху околната среда, естествените 
годи и естествените екосистеми, 
засегнатото коренно население, 
местните общности и физическите 
лица, а не на материалния риск за 
корпоративните акционери. Когато 
операторите имат голям брой 
доставчици, те следва да определят 
основните области, в които рискът 
от неблагоприятни въздействия е 
най-значителен, и въз основа на тази 
оценка на риска да определят 
приоритетни доставчици за 
надлежна проверка.

Когато даден оператор започва нови 
операции или се ангажира с нови бизнес 
партньори, той следва да установи 
процедури за оценка на риска, 
позволяващи на оператора да 
анализира и оценява риска за горите и 
техните екосистеми.
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14.10.2020 A9-0179/16

Изменение 16
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 - алинея 5

Предложение за резолюция Изменение

С изключение на случаите, когато 
рискът, идентифициран в хода на 
процедурите за идентифициране и 
оценка на риска, посочени в буква б), е 
незначителен и следователно 
операторът няма остатъчна причина 
да се притеснява, че стоките и 
продуктите може да не отговарят на 
критериите, определени в тази 
рамка, операторите следва да приемат 
процедури за намаляване на риска. 
Тези процедури следва да се състоят от 
набор от подходящи и пропорционални 
мерки, които ефективно и ясно 
намаляват до незначително ниво 
всички идентифицирани рискове, 
напр. изменение на договорите с 
доставчиците, предоставяне на 
подкрепа на доставчиците за промяна 
на техните практики, промяна на 
практиките за покупки и инвестиции, 
за целите на и с оглед на законното 
пускане на обхванатите стоки и 
продукти на вътрешния пазар.

Операторите следва да установят 
мерки за ограничаване на риска, които 
следва да се състоят от набор от 
подходящи и пропорционални мерки и 
процедури за реално намаляване на 
този риск и които могат да включват 
изискването на допълнителна 
информация или документи и/или 
изискването за извършване на 
проверка от трето лице.
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14.10.2020 A9-0179/17

Изменение 17
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 д

Предложение за резолюция Изменение

д) Наблюдение и непрекъснато 
подобряване на ефективността на 
тяхната система за надлежна 
проверка и нейното прилагане

д) Годишен корпоративен доклад 
относно надлежната проверка на 
веригата на доставки
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14.10.2020 A9-0179/18

Изменение 18
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 - алинея 7

Предложение за резолюция Изменение

Операторите следва периодично да 
проверяват дали тяхната система за 
надлежна проверка е годна за 
предотвратяване на вредата и да 
гарантират съответствието на стоките и 
продуктите с рамката и ако не, да я 
коригират или да разработват други 
действия. Оценката на системата за 
надлежна проверка следва да се 
основава на качествени и количествени 
показатели, вътрешна и външна обратна 
информация, както и ясни процеси на 
отчетност.

Операторите следва ежегодно да 
проверяват дали тяхната система за 
надлежна проверка е годна за 
предотвратяване на вредата и да 
гарантират съответствието на стоките и 
продуктите с рамката и ако не, да я 
коригират или да разработват други 
действия. Оценката на системата за 
надлежна проверка следва да се 
основава на качествени и количествени 
показатели, вътрешна – на ниво 
управителен съвет, и външна обратна 
информация, както и ясни процеси на 
отчетност.
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14.10.2020 A9-0179/19

Изменение 19
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 - алинея 8

Предложение за резолюция Изменение

Схемите за сертифициране от трети 
страни могат да допълват и гарантират 
идентифицирането на произхода на 
продуктите, компонентите на оценката 
на риска и за смекчаване на 
въздействието на системите за надлежна 
проверка, при условие че тези схеми са 
подходящи по отношение на обхвата и 
силата на критериите за устойчивост за 
защита на естествените гори и 
естествените екосистеми срещу 
тяхното преобразуване и деградация, 
както е посочено в предложението и по 
отношение на способността им да 
наблюдават веригата на доставки, както 
и при условие че отговарят на адекватни 
равнища на прозрачност, 
безпристрастност и надеждност. Чрез 
делегиран акт Комисията следва да 
установи минимални критерии и 
насоки, за да могат операторите да 
оценяват надеждността и 
стабилността на схемите за 
сертифициране от трети страни. 
Тези минимални критерии следва по-
специално да гарантират 
независимост от промишлеността, 
включване на социални интереси и на 
интереси в областта на околната 
среда при определянето на 
стандарти, независим одит от 
трето лице, публично оповестяване 
на одитните доклади, прозрачност на 

Схемите за сертифициране от трети 
страни допълват и гарантират 
идентифицирането на произхода на 
продуктите, компонентите на оценката 
на риска и за смекчаване на 
въздействието на системите за надлежна 
проверка, при условие че тези схеми са 
подходящи по отношение на обхвата и 
силата на критериите за устойчивост за 
защита на горите и техните 
екосистеми срещу тяхното 
преобразуване и деградация, както е 
посочено в предложението, 
способността да наблюдават веригата на 
доставки, както и отговарят на 
адекватни равнища на прозрачност, 
безпристрастност и надеждност. 
Прилагането на и съответствието с 
тези схеми от трети страни следва 
да се вземат предвид при 
проектирането на схемите за 
отговорност. Комисията следва да 
установи минимални критерии за 
схемите за сертифициране и да 
сертифицира схемите за 
сертифициране; операторите следва да 
имат право да използват 
сертифицирани схеми за 
сертифициране от ЕС като промишлен 
стандарт. Когато е възможно, следва 
да се използват съществуващите 
схеми за сертифициране и 
мониторинг.
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всички етапи и откритост. Схемите 
за сертифициране следва да присъждат 
сертифициране само на продукти със 
100% сертифицирано съдържание. 
Единствено схеми за сертифициране, 
които отговарят на тези критерии, 
могат да бъдат използвани от 
операторите за техните системи за 
надлежна проверка. 
Сертифицирането от трета страна 
не следва да нарушава принципа на 
отговорност на оператора.
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