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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Kai veiklos vykdytojas pradeda vykdyti 
naujas operacijas arba įtraukia naujus 
verslo partnerius, jis turėtų identifikuoti 
naujose tiekimo ir investicijų grandinėse 
dalyvaujančius subjektus ir įvertinti jų 
politiką ir praktiką, taip pat jų rinkimo, 
gamybos, išgavimo ir perdirbimo vietas. 
Esamų operacijų atveju turėtų būti 
nustatytas ir įvertintas dabartinis 
neigiamas poveikis ir žala, taip pat galima 
rizika. Rizikos analizė turėtų būti 
atliekama atsižvelgiant į riziką, kylančią 
dėl veiklos vykdytojo veiklos natūraliems 
miškams bei natūralioms ekosistemoms, 
paveiktoms čiabuvių ir vietos 
bendruomenėms ir asmenims, arba 
darančią jiems poveikį, o ne į reikšmingą 
riziką įmonių akcininkams. Kai veiklos 
vykdytojai turi daug tiekėjų, jie turėtų 
nustatyti bendras sritis, kuriose neigiamo 
poveikio rizika yra didžiausia, ir, 
remdamiesi šiuo rizikos vertinimu, 
pirmenybę teikti tiekėjams tose srityse, 
kuriose labiausiai reikia išsamaus 
patikrinimo.

Kai veiklos vykdytojas pradeda vykdyti 
naujas operacijas arba įtraukia naujus 
verslo partnerius, jis turėtų nustatyti 
rizikos vertinimo procedūras, kurios 
suteiktų galimybę veiklos vykdytojui 
analizuoti ir vertinti riziką miškams ir jų 
ekosistemoms.
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Veiklos vykdytojai turėtų patvirtinti 
rizikos mažinimo procedūras, išskyrus 
atvejus, kai atliekant b punkte nurodytas 
rizikos nustatymo ir vertinimo procedūras 
nustatyta rizika yra nežymi, todėl veiklos 
vykdytojas neturi jokių priežasčių 
nerimauti, kad žaliavos ir produktai gali 
neatitikti šioje sistemoje numatytų 
kriterijų. Šias procedūras turėtų sudaryti 
atitinkamų ir proporcingų priemonių, 
kuriomis veiksmingai ir akivaizdžiai 
sumažinama visa nustatyta rizika iki 
nereikšmingo lygio, rinkinys, pvz., 
sutarčių su tiekėjais keitimas, tiekėjų 
rėmimas, kad jie pakeistų savo praktiką, 
pirkimo ir investavimo praktikos keitimas, 
siekiant ir atsižvelgiant į teisėtą į taikymo 
sritį įtrauktų žaliavų ir produktų 
pateikimą vidaus rinkai.

Veiklos vykdytojai turėtų nustatyti rizikos 
mažinimo priemones, kurias sudarytų 
tinkamų ir proporcingų priemonių 
rinkinys, kad būtų galima veiksmingai 
sumažinti tą riziką, ir kurios galėtų apimti 
papildomos informacijos ar dokumentų 
reikalavimą ir (arba) trečiosios šalies 
atliekamos patikros reikalavimą.
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e) Stebėsena ir nuolatinis išsamaus 
patikrinimo sistemos ir jos įgyvendinimo 
veiksmingumo didinimas

e) Metinės įmonių ataskaitos tiekimo 
grandinės išsamaus patikrinimo klausimu
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Veiklos vykdytojai turėtų periodiškai 
tikrinti, ar jų išsamaus patikrinimo sistema 
yra tinkama siekiant užkirsti kelią žalai ir 
užtikrinti žaliavų bei produktų atitiktį 
sistemai, o jei ne, ją koreguoti arba plėtoti 
kitus veiksmus. Išsamaus patikrinimo 
sistemos vertinimas turėtų būti grindžiamas 
kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais, 
vidaus ir išorės atsiliepimais ir aiškiais 
atskaitomybės procesais.

Veiklos vykdytojai turėtų kasmet tikrinti, 
ar jų išsamaus patikrinimo sistema yra 
tinkama siekiant užkirsti kelią žalai ir 
užtikrinti žaliavų bei produktų atitiktį 
sistemai, o jei ne, ją koreguoti arba imtis 
kitų veiksmų. Išsamaus patikrinimo 
sistemos vertinimas turėtų būti grindžiamas 
kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais, 
valdybų lygmens vidaus ir išorės 
atsiliepimais ir aiškiais atskaitomybės 
procesais.
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Trečiųjų šalių sertifikavimo sistemos gali 
papildyti ir užtikrinti produktų kilmės 
nustatymą, rizikos vertinimą ir išsamaus 
patikrinimo sistemų rizikos mažinimo 
komponentus, jei šios sistemos yra 
tinkamos pagal tvarumo kriterijų, kurie 
skirti apsaugoti natūralius miškus ir 
natūralias ekosistemas nuo pertvarkymo ir 
alinimo, kaip nustatyta pasiūlyme, taikymo 
sritį ir tvirtumą, taip pat jei jomis galima 
stebėti tiekimo grandinę ir jos atitinka 
reikiamą skaidrumo, nešališkumo ir 
patikimumo lygį. Deleguotuoju aktu 
Komisija turėtų nustatyti minimalius 
kriterijus ir gaires veiklos vykdytojams, 
kad būtų galima įvertinti trečiųjų šalių 
sertifikavimo sistemų patikimumą ir 
tvirtumą. Minimaliais kriterijais visų 
pirma turėtų būti užtikrintas 
nepriklausomumas nuo pramonės, 
socialinių ir aplinkos apsaugos interesų 
įtraukimas į standartų nustatymą, 
nepriklausomas trečiųjų šalių auditas, 
viešas audito ataskaitų atskleidimas, 
skaidrumas visais etapais ir atvirumas. 
Pagal sertifikavimo schemas sertifikatas 
turėtų būti suteiktas tik tokiems 
produktams, kurie 100 proc. atitinka 
sertifikuotą sudėtį. Veiklos vykdytojai savo 
išsamaus patikrinimo sistemoms gali 
naudoti tik kriterijus atitinkančias 
sertifikavimo schemas. Trečiųjų šalių 
sertifikavimas neturėtų pažeisti veiklos 

Trečiųjų šalių sertifikavimo sistemos 
papildo ir užtikrina produktų kilmės 
nustatymą, rizikos vertinimą ir išsamaus 
patikrinimo sistemų rizikos mažinimo 
komponentus, jei šios sistemos yra 
tinkamos pagal tvarumo kriterijų, kurie 
skirti natūraliems miškams ir jų 
ekosistemoms apsaugoti nuo pertvarkymo 
ir alinimo, kaip nustatyta pasiūlyme, 
taikymo sritį ir tvirtumą, jos sudaro 
galimybę stebėti tiekimo grandinę ir 
užtikrina reikiamą skaidrumo, nešališkumo 
ir patikimumo lygį. Kuriant atsakomybės 
sistemas reikėtų atsižvelgti į tokių trečiųjų 
šalių sistemų įgyvendinimą ir jų 
laikymąsi. Komisija turėtų nustatyti 
minimaliuosius sertifikavimo schemų 
kriterijus ir patvirtinti sertifikavimo 
sistemas; veiklos vykdytojams reikėtų 
suteikti galimybę naudoti ES patvirtintas 
sertifikavimo sistemas kaip pramonės 
standartą. Jei įmanoma, reikėtų naudoti 
esamas sertifikavimo ir stebėsenos 
sistemas.
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