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Forslag til beslutning Ændringsforslag

Når en aktør etablerer nye aktiviteter eller 
engagerer nye forretningspartnere, bør 
vedkommende identificere de aktører, der 
er involveret i de nye forsynings- og 
investeringskæder, og vurdere deres 
politikker og praksis samt deres høst, 
fremstilling, udvinding og 
forarbejdningsanlæg. For eksisterende 
operationer bør de aktuelle negative 
virkninger og skader samt potentielle 
risici identificeres og vurderes. Der bør 
foretages en risikoanalyse med hensyn til 
de risici, der er forbundet med aktørens 
aktiviteter for eller indvirkning på 
naturskove og naturlige økosystemer, 
oprindelige folk, lokalsamfund og de 
berørte enkeltpersoner i stedet for 
væsentlige risici for virksomhedens 
aktionærer. Når aktørerne har et stort 
antal leverandører, bør de udpege 
generelle områder, hvor risikoen for 
negative virkninger er størst, og på 
grundlag af denne risikovurdering 
prioritere leverandører, der udviser 
due diligence.

Når en aktør etablerer nye aktiviteter eller 
engagerer nye forretningspartnere, bør 
vedkommende etablere 
risikovurderingsprocedurer, der sætter 
aktøren i stand til at analysere og evaluere 
risikoen for skove og deres økosystemer.
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

Aktøren bør indføre 
risikoreduktionsprocedurer medmindre 
den risiko, der er identificeret i 
forbindelse med de i litra b) omhandlede 
procedurer for risikoidentifikation og 
-vurdering, er ubetydelig, og aktøren 
derfor ikke har nogen grund til at være 
bekymret for, at råvarerne og produkterne 
ikke opfylder kriterierne i denne ramme. 
Disse procedurer bør bestå af en række 
passende og forholdsmæssige 
foranstaltninger, der effektivt og påviseligt 
reducerer alle identificerede risici til et 
ubetydeligt niveau, f.eks. ved at ændre 
kontrakter med leverandører, ved at yde 
støtte til leverandører, så de kan ændre 
deres praksis, og ved at ændre indkøbs- og 
investeringspraksisser med henblik på og 
under hensyn til lovlig markedsføring af 
de omfattede råvarer og produkter på det 
indre marked.

Aktører bør iværksætterisikobegrænsende 
foranstaltninger, der bør bestå af en række 
foranstaltninger og procedurer, der er 
tilstrækkelige og forholdsmæssige til 
effektivt at minimere denne risiko, og som 
kan omfatte krav om yderligere 
oplysninger eller dokumenter og/eller 
krav om tredjepartsverifikation.

Or. en
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e) Overvågning og løbende 
forbedring af effektiviteten af deres due 
diligence-system og dets gennemførelse

e) Årlig virksomhedsrapportering om 
due diligence i forsyningskæden

Or. en
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

Aktørerne bør regelmæssigt kontrollere, 
om deres due diligence-system er i stand til 
at forebygge skader, og sikre, at råvarer og 
produkter overholder rammen, og hvis 
dette ikke er tilfældet, tilpasse det eller 
udarbejde andre tiltag. Evalueringen af due 
diligence-systemet bør baseres på 
kvalitative og kvantitative indikatorer, 
intern og ekstern feedback og klare 
ansvarlighedsprocesser.

Aktørerne bør hvert år kontrollere, om 
deres due diligence-system er i stand til at 
forebygge skader, og sikre, at råvarer og 
produkter overholder rammen, og hvis 
dette ikke er tilfældet, tilpasse det eller 
udarbejde andre tiltag. Evalueringen af due 
diligence-systemet bør baseres på 
kvalitative og kvantitative indikatorer samt 
intern, på bestyrelsesniveau, og ekstern 
feedback og klare ansvarlighedsprocesser.

Or. en
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

Tredjepartscertificeringsordninger kan 
supplere og sikre identifikation af 
produkters oprindelse, risikovurdering og 
afhjælpningskomponenter i due diligence-
ordninger, forudsat at disse ordninger er 
tilstrækkelige med hensyn til, om 
bæredygtighedskriterierne er omfattende 
og strenge nok til at beskytte naturskove 
og naturlige økosystemer mod omlæggelse 
og forringelse som fastsat i forslaget, og 
med hensyn til, om de kan overvåge 
forsyningskæden, og forudsat at de 
opfylder passende niveauer af 
gennemsigtighed, upartiskhed og 
pålidelighed. Ved hjælp af delegerede 
retsakter bør Kommissionen opstille 
minimumskriterier og retningslinjer for, 
hvordan operatørerne bør vurdere 
troværdigheden og holdbarheden af 
tredjepartscertificeringsordninger. Disse 
minimumskriterier bør navnlig sikre 
uafhængighed af industrien, inddragelse 
af sociale og miljømæssige interesser i 
fastsættelsen af standarder, uafhængig 
ekstern revision, offentliggørelse af 
revisionsrapporter, gennemsigtighed i alle 
faser og åbenhed. Certificeringsordninger 
bør kun tildele certificering til produkter 
med 100 % certificeret indhold. Kun 
certificeringsordninger, der opfylder disse 
kriterier, kan anvendes af aktørerne med 
henblik på deres due diligence-systemer. 
Tredjepartscertificering bør dog ikke 

Tredjepartscertificeringsordninger 
supplerer og sikrer identifikation af 
produkters oprindelse, risikovurdering og 
afhjælpningskomponenter i due diligence-
ordninger, forudsat at disse ordninger er 
tilstrækkelige med hensyn til, om 
bæredygtighedskriterierne er omfattende 
og strenge nok til at beskytte skove og 
deres økosystemer mod omlæggelse og 
forringelse som fastsat i forslaget, om de 
kan overvåge forsyningskæden, og om de 
opfylder passende niveauer af 
gennemsigtighed, upartiskhed og 
pålidelighed. Der bør tages hensyn til 
gennemførelsen og overholdelsen af disse 
tredjepartsordninger ved udformningen af 
erstatningsansvarsordninger. 
Kommissionen bør opstille 
minimumskriterier for 
certificeringsordninger og godkende 
certificeringsordninger. Aktører bør have 
mulighed for at anvende EU-godkendte 
certificeringsordninger som 
branchestandard. Når det er muligt, bør 
eksisterende certificerings- og 
overvågningsordninger anvendes.
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svække princippet om aktørens ansvar.

Or. en


