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Tarkistus 15
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Metsäkato
2020/2006(INL)

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 23 kohta – 4 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kun toimija perustaa uusia toimintoja tai 
ottaa mukaan uusia liikekumppaneita, sen 
olisi yksilöitävä uusiin toimitus- ja 
investointiketjuihin osallistuvat toimijat ja 
arvioitava niiden toimintapolitiikkoja ja 
käytäntöjä sekä paikkoja, joissa ne 
korjaavat, tuottavat, ottavat ja jalostavat 
hyödykkeitä. Nykyisten toimien osalta 
olisi yksilöitävä jatkuvat haittavaikutukset 
ja ongelmat ja mahdolliset riskit sekä 
arvioitava niitä. Riskianalyysissa olisi 
arvioitava toimijan toiminnasta 
luonnontilaisille metsille ja 
ekosysteemeille, alkuperäiskansoille, 
paikallisyhteisöille ja yksilöille aiheutuvia 
riskejä tai niihin kohdistuvaa vaikutusta 
eikä yritysten osakkeenomistajille 
aiheutuvaa olennaista riskiä. Jos 
toimijoilla on paljon toimittajia, niiden 
olisi yksilöitävä yleiset alat, joilla 
haittavaikutusten riski on merkittävin, ja 
asetettava tämän riskinarvioinnin 
perusteella toimittajat etusijajärjestykseen 
asianmukaisen huolellisuuden osalta.

Kun toimija perustaa uusia toimintoja tai 
ottaa mukaan uusia liikekumppaneita, sen 
olisi otettava käyttöön 
riskinarviointimenettelyt, joiden avulla 
toimija voi analysoida ja arvioida metsiin 
ja niiden ekosysteemeihin kohdistuvia 
riskejä.
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Tarkistus 16
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Metsäkato
2020/2006(INL)

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 23 kohta – 5 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Lukuun ottamatta tilannetta, jossa 
b kohdassa tarkoitetussa riskinmääritys- 
ja -arviointiprosessissa havaittu riski on 
vähäinen eikä toimijalla ole enää syytä 
olla huolestunut siitä, että hyödykkeet ja 
tuotteet eivät täyttäisi näissä puitteissa 
esitettyjä kriteerejä, toimijan olisi otettava 
käyttöön riskinvähentämismenettelyjä. 
Näiden menettelyjen olisi käsitettävä 
riittäviä ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, 
jotka tehokkaasti ja todistetusti vähentävät 
kaikki havaitut riskit vähäiselle tasolle, 
kuten esimerkiksi toimittajien kanssa 
tehtyjen sopimusten muuttaminen ja 
toimittajien tukeminen niiden käytäntöjen 
muuttamisessa, osto- ja 
investointikäytäntöjen muuttaminen, jotta 
kyseiset hyödykkeet ja tuotteet voidaan 
saattaa laillisesti sisämarkkinoille.

Toimijoiden olisi laadittava 
riskinlieventämistoimenpiteitä, joiden olisi 
käsitettävä riittäviä ja oikeasuhteisia 
toimenpiteitä ja menettelyjä riskin 
minimoimiseksi tehokkaasti ja joihin voi 
sisältyä lisätietojen tai -asiakirjojen 
vaatiminen ja/tai kolmannen osapuolen 
varmentamisen vaatiminen.
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Tarkistus 17
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Metsäkato
2020/2006(INL)

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 23 kohta – e alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

e) Asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmän ja sen täytäntöönpanon 
tehokkuuden seuraaminen ja jatkuva 
parantaminen

e) Yrityksen toimitusketjun 
asianmukaista huolellisuutta koskeva 
vuotuinen raportointi
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Tarkistus 18
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Metsäkato
2020/2006(INL)

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 23 kohta – 7 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Toimijoiden olisi säännöllisin väliajoin 
tarkastettava, soveltuuko niiden 
asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä 
ehkäisemään haittoja ja varmistamaan, että 
hyödykkeet ja tuotteet ovat puitteiden 
mukaiset, ja jos näin ei ole, mukautettava 
sitä tai kehitettävä muita toimia. 
Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän 
arvioinnin olisi perustuttava laadullisiin ja 
määrällisiin indikaattoreihin, sisäiseen ja 
ulkoiseen palautteeseen ja selkeisiin 
vastuuvelvollisuusprosesseihin.

Toimijoiden olisi vuosittain tarkastettava, 
soveltuuko niiden asianmukaisen 
huolellisuuden järjestelmä ehkäisemään 
haittoja ja varmistamaan, että hyödykkeet 
ja tuotteet ovat puitteiden mukaiset, ja jos 
näin ei ole, mukautettava sitä tai 
kehitettävä muita toimia. Asianmukaisen 
huolellisuuden järjestelmän arvioinnin olisi 
perustuttava laadullisiin ja määrällisiin 
indikaattoreihin, sisäiseen johtokuntatason 
palautteeseen ja ulkoiseen palautteeseen 
sekä selkeisiin 
vastuuvelvollisuusprosesseihin.
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Tarkistus 19
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Metsäkato
2020/2006(INL)

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 23 kohta – 8 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kolmansien osapuolten 
sertifiointijärjestelmillä voidaan täydentää 
ja varmistaa tuotteiden alkuperän 
tunnistaminen sekä asianmukaisen 
huolellisuuden järjestelmien 
riskinarviointi- ja hillitsemiskomponenttien 
tunnistaminen edellyttäen, että nämä 
järjestelmät ovat riittäviä niiden 
kestävyyskriteerien soveltamisalan ja 
vahvuuden osalta, joilla suojellaan 
luonnontilaisia metsiä ja ekosysteemejä 
niiden muuntamiselta ja tilan 
heikkenemiseltä, kuten ehdotuksessa 
esitetään, ja että ne pystyvät seuraamaan 
toimitusketjua, ja että järjestelmät 
täyttävät riittävän avoimuuden, 
puolueettomuuden ja luotettavuuden tason. 
Komission olisi vahvistettava delegoidulla 
säädöksellä toimijoille 
vähimmäisvaatimukset ja ohjeet 
kolmansien osapuolten 
sertifiointijärjestelmien uskottavuuden ja 
luotettavuuden arvioimiseksi. Näillä 
vähimmäisvaatimuksilla olisi erityisesti 
varmistettava riippumattomuus 
teollisuudenalasta, sosiaalisten ja 
ympäristöön liittyvien etujen 
huomioiminen normien määrittelyssä, 
riippumattomat kolmansien osapuolten 
tarkastukset, tilintarkastuskertomusten 
julkistaminen, avoimuus kaikissa 
vaiheissa ja läpinäkyvyys. 
Sertifiointijärjestelmissä olisi 

Kolmansien osapuolten 
sertifiointijärjestelmillä täydennetään ja 
varmistetaan tuotteiden alkuperän 
tunnistaminen sekä asianmukaisen 
huolellisuuden järjestelmien 
riskinarviointi- ja hillitsemiskomponenttien 
tunnistaminen edellyttäen, että nämä 
järjestelmät ovat riittäviä niiden 
kestävyyskriteerien soveltamisalan ja 
vahvuuden osalta, joilla suojellaan metsiä 
ja niiden ekosysteemejä niiden 
muuntamiselta ja tilan heikkenemiseltä, 
kuten ehdotuksessa esitetään, sekä 
toimitusketjun seurantakyky ja kyky 
täyttää riittävä avoimuuden, 
puolueettomuuden ja luotettavuuden taso. 
Kolmansien osapuolten järjestelmien 
täytäntöönpano ja niiden noudattaminen 
olisi otettava huomioon vastuujärjestelmiä 
suunniteltaessa. Komission olisi 
vahvistettava sertifiointijärjestelmien 
vähimmäisvaatimukset ja sertifioitava 
sertifiointijärjestelmät. Toimijoiden olisi 
voitava käyttää EU:n sertifioimia 
sertifiointijärjestelmiä alan standardina. 
Nykyisiä sertifiointijärjestelmiä ja 
seurantaa olisi käytettävä aina kun se on 
mahdollista.
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myönnettävä sertifiointi vain tuotteille, 
joiden sisältö on sertifioitu 
sataprosenttisesti. Toiminnanharjoittajat 
voivat käyttää asianmukaista 
huolellisuutta koskevissa järjestelmissään 
ainoastaan kyseiset kriteerit täyttäviä 
sertifiointijärjestelmiä. Kolmansien 
osapuolten sertifioinnin ei pitäisi haitata 
toimijan vastuun periaatetta.
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