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Grozījums Nr. 15
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Atmežošana
2020/2006(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – 23. punkts – 4. daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ja ekonomikas dalībnieks uzsāk jaunas 
darbības vai sadarbību ar jauniem darījumu 
partneriem, tam būtu jānosaka jauno 
piegādes un investīciju ķēžu dalībnieki un 
jāizvērtē to politika un prakse, kā arī to 
ievākšanas, ražošanas, ieguves un 
pārstrādes vietas. Attiecībā uz 
notiekošajām darbībām būtu jānosaka un 
jāizvērtē pašreizējā negatīvā ietekme un 
kaitējums, kā arī potenciālie riski. Būtu 
jāveic riska analīze saistībā ar 
ekonomikas dalībnieka darbību radītajiem 
riskiem vai to ietekmi uz dabiskajiem 
mežiem un dabiskajām ekosistēmām, 
pirmiedzīvotājiem, vietējām kopienām un 
iedzīvotājiem, nevis jāvērtē būtisks risks 
korporatīvajām ieinteresētajām personām. 
Ja ekonomikas dalībnieki sadarbojas ar 
lielu skaitu piegādātāju, tiem būtu 
jānosaka vispārējās jomas, kurās 
negatīvās ietekmes risks ir vislielākais, un, 
pamatojoties uz šo riska novērtējumu, 
jānosaka prioritātes, kuriem 
piegādātājiem piemērot pienācīgas 
rūpības pārbaudes.

Ja ekonomikas dalībnieks uzsāk jaunas 
darbības vai sadarbību ar jauniem darījumu 
partneriem, tam būtu jāizveido riska 
novērtēšanas procedūras, kas ļauj 
ekonomikas dalībniekam analizēt un 
novērtēt risku mežiem un to ekosistēmām.

Or. en



AM\1215841LV.docx PE658.387v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

14.10.2020 A9-0179/16

Grozījums Nr. 16
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
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Delara Burkhardt
Atmežošana
2020/2006(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – 23. punkts – 5. daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Izņemot gadījumus, kad risks, kas 
konstatēts b) punktā minētajās risku 
noteikšanas un izvērtēšanas procedūrās, 
ir niecīgs, un tāpēc uzņēmējam nav 
pamata bažām par to, ka izejvielu preces 
un produkti varētu neatbilst šajā sistēmā 
noteiktajiem kritērijiem, uzņēmējiem būtu 
jāpieņem riska mazināšanas procedūras. 
Šajās procedūrās būtu jāiekļauj atbilstīgu 
un samērīgu pasākumu kopums, kas 
efektīvi un acīmredzami samazina līdz 
niecīgam līmenim visus noteiktos riskus, 
piemēram, grozīt līgumus ar 
piegādātājiem, sniegt atbalstu 
piegādātājiem, lai tie varētu mainīt savu 
praksi, mainot savu iegādes un 
ieguldījumu praksi ar mērķi likumīgi laist 
iekšējā tirgū izejvielu preces un 
produktus, kas ietilpst priekšlikuma 
darbības jomā un ņemot to vērā.

Uzņēmējiem būtu jānosaka riska 
mazināšanas pasākumi, kuros būtu 
jāiekļauj pasākumu un procedūru kopums, 
kas ir atbilstīgs un samērīgs, lai efektīvi 
mazinātu minēto risku, un kas var ietvert 
prasību pēc papildu informācijas vai 
dokumentiem un/vai prasību pēc trešo 
personu veiktas pārbaudes.
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Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – 23. punkts – e apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(e) Pienācīgas rūpības pārbaudes 
sistēmas un tās īstenošanas efektivitātes 
uzraudzība un pastāvīga uzlabošana

(e) Ikgadējā korporatīvā ziņošana par 
piegādes ķēdes pienācīgas rūpības 
pārbaudi
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Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
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Atmežošana
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Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – 23. punkts – 7. daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ekonomikas dalībniekiem būtu periodiski 
jāpārbauda, vai to pieņemtā pienācīgas 
pārbaudes sistēma ir piemērota, lai 
novērstu kaitējumu un nodrošinātu 
izejvielu preču un produktu atbilstību 
sistēmai, un, ja kaitējums netiek mazināts, 
tā jākoriģē vai jāizstrādā citi pasākumi. 
Pienācīgas rūpības pārbaužu sistēmas 
novērtējuma pamatā jābūt kvalitatīviem un 
kvantitatīviem rādītājiem, iekšējai un ārējai 
atgriezeniskajai saitei un skaidriem 
pārskatatbildības procesiem.

Ekonomikas dalībniekiem būtu ik gadu 
jāpārbauda, vai to pieņemtā pienācīgas 
pārbaudes sistēma ir piemērota, lai 
novērstu kaitējumu un nodrošinātu 
izejvielu preču un produktu atbilstību 
sistēmai, un, ja kaitējums netiek mazināts, 
tā jākoriģē vai jāizstrādā citi pasākumi. 
Pienācīgas rūpības pārbaužu sistēmas 
novērtējuma pamatā jābūt kvalitatīviem un 
kvantitatīviem rādītājiem un iekšējai 
valdes līmeņa un ārējai atgriezeniskajai 
saitei un skaidriem pārskatatbildības 
procesiem.
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Grozījums Nr. 19
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Atmežošana
2020/2006(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – 23. punkts – 8. daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Trešo personu sertifikācijas shēmas var 
papildināt un nodrošināt produktu 
izcelsmes noteikšanu, riska novērtēšanas 
un pienācīgas rūpības pārbaužu sistēmu 
ietekmes mazināšanas komponentus ar 
noteikumu, ka šīs shēmas ir adekvātas 
attiecībā uz to ilgtspējības kritēriju 
darbības jomu un stiprību, lai aizsargātu 
dabiskos mežus un dabiskās ekosistēmas 
pret to pārveidošanu un degradāciju, kā 
izklāstīts priekšlikumā, un attiecībā uz to 
spēju uzraudzīt piegādes ķēdi, un ar 
noteikumu, ka tās atbilst pienācīgam 
pārredzamības, objektivitātes un 
uzticamības līmenim. Komisijai ar 
deleģēto aktu būtu jānosaka minimālie 
kritēriji un norādījumi ekonomikas 
dalībniekiem, lai novērtētu trešo personu 
sertifikācijas shēmu uzticamību un 
stabilitāti. Šiem minimālajiem kritērijiem 
būtu jo īpaši jānodrošina neatkarība no 
rūpniecības nozares, sociālo un vides 
interešu integrēšana standartu 
noteikšanā, neatkarīga trešo pušu veikta 
revīzija, revīzijas ziņojumu publiskošana, 
pārredzamība visos posmos un atvērtība. 
Sertifikācijas shēmām būtu jāpiešķir 
sertifikācija tikai produktiem ar 100 % 
sertificētu saturu. Ekonomikas dalībnieki 
savām pienācīgas rūpības pārbaudes 
sistēmām var izmantot tikai sertifikācijas 
shēmas, kas atbilst šiem kritērijiem. Trešo 
pušu sertifikācijai nevajadzētu mazināt 

Trešo personu sertifikācijas shēmas 
papildina un nodrošina produktu 
izcelsmes noteikšanu, riska novērtēšanas 
un pienācīgas rūpības pārbaužu sistēmu 
ietekmes mazināšanas komponentus ar 
noteikumu, ka šīs shēmas ir adekvātas 
attiecībā uz to ilgtspējības kritēriju 
darbības jomu un stiprību, lai aizsargātu 
mežus un to ekosistēmas pret pārveidošanu 
un degradāciju, kā izklāstīts priekšlikumā, 
un spēju uzraudzīt piegādes ķēdi, un ar 
noteikumu, ka tās atbilst pienācīgam 
pārredzamības, objektivitātes un 
uzticamības līmenim. Izstrādājot 
atbildības shēmas, būtu jāņem vērā 
minēto trešo pušu shēmu īstenošana un to 
ievērošana. Komisijai būtu jānosaka 
sertifikācijas shēmu minimālie kritēriji un 
jāsertificē sertifikācijas shēmas; būtu 
jāatļauj ekonomikas dalībniekiem 
izmantot ES sertificētas sertifikācijas 
shēmas kā nozares standartu. Kad vien 
iespējams, būtu jāizmanto pašreizējās 
sertifikācijas shēmas un uzraudzība.
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ekonomikas dalībnieka atbildību.
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