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Propunere de rezoluție
Anexa I – punctul 23 – paragraful 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dacă lansează operațiuni noi sau intră în 
relații cu noi parteneri de afaceri, un 
operator ar trebui să identifice actorii 
implicați în noile lanțuri de aprovizionare 
și de investiții și să le evalueze politicile și 
practicile, precum și locurile de recoltare, 
de producție, de extracție și de prelucrare. 
Pentru operațiunile existente, ar trebui 
identificate și evaluate efectele negative și 
prejudiciile care se produc deja, precum și 
riscurile potențiale. Analiza riscurilor ar 
trebui să fie efectuată avându-se în vedere 
riscurile generate de activitățile 
operatorului sau impactul lor asupra 
mediului, popoarelor indigene, 
comunităților locale și oamenilor simpli, 
mai degrabă decât riscurile materiale 
pentru acționarii corporatiști. Dacă au un 
număr mare de furnizori, operatorii ar 
trebui să identifice domenii generale în 
care riscul unor efecte negative este cel 
mai semnificativ și, pe baza evaluării 
riscului, să dea prioritate furnizorilor care 
respectă obligația de diligență.

Dacă lansează operațiuni noi sau intră în 
relații cu noi parteneri de afaceri, un 
operator ar trebui să stabilească proceduri 
de evaluare a riscurilor care să permită 
operatorului să analizeze și să evalueze 
riscul pentru păduri și ecosistemele lor.

Or. en



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

RO Unită în diversitate RO

14.10.2020 A9-0179/16

Amendamentul 16
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Anexa I – punctul 23 – paragraful 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cu excepția cazului în care riscul 
identificat în cursul procedurilor de 
identificare și evaluare a riscurilor 
menționate la litera (b) este neglijabil și, 
prin urmare, operatorul nu mai are 
niciun motiv să fie preocupat că produsele 
de bază și produsele ar putea să nu 
întrunească criteriile stabilite în prezentul 
cadru, operatorii ar trebui să adopte 
procedurile de atenuare a riscurilor. Aceste 
proceduri ar trebui să constea într-un set de 
măsuri potrivite și proporționale care 
reduc efectiv și demonstrabil, până la un 
nivel neglijabil, toate riscurile identificate, 
de exemplu modificarea contractelor cu 
furnizorii, sprijinirea furnizorilor pentru 
a-și schimba practicile, modificarea 
practicilor de achiziții și investiții, cu 
scopul și în perspectiva introducerii legale 
pe piața internă a produselor de bază și a 
produselor vizate.

Operatorii ar trebui să stabilească măsuri 
de atenuare a riscurilor care ar trebui să 
constea într-un set de măsuri și proceduri 
care sunt adecvate și proporționale, 
pentru a reduce la minimum, în mod 
eficace, riscul în cauză, și care pot include 
solicitarea unor informații sau a unor 
documente suplimentare și/sau a 
verificării de către terți.
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(e) Monitorizarea și îmbunătățirea 
continuă a eficacității și implementarea 
sistemului de diligență al operatorilor

(e) Raportarea corporativă anuală 
privind obligația de diligență la nivelul 
lanțului de aprovizionare
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Operatorii ar trebui să verifice periodic 
dacă sistemul lor de diligență este adecvat 
pentru prevenirea prejudiciilor și pentru a 
asigura conformitatea produselor de bază și 
a produselor cu cadrul și, în caz contrar, să 
îl ajusteze sau să deruleze alte acțiuni. 
Evaluarea sistemului de diligență ar trebui 
să se bazeze pe indicatori calitativi și 
cantitativi, pe feedbackuri interne și 
externe și pe procese clare de asumare a 
răspunderii.

Operatorii ar trebui să verifice anual dacă 
sistemul lor de diligență este adecvat 
pentru prevenirea prejudiciilor și pentru a 
asigura conformitatea produselor de bază și 
a produselor cu cadrul și, în caz contrar, să 
îl ajusteze sau să deruleze alte acțiuni. 
Evaluarea sistemului de diligență ar trebui 
să se bazeze pe indicatori calitativi și 
cantitativi, pe feedbackuri interne (la 
nivelul consiliului de administrație) și 
externe și pe procese clare de asumare a 
răspunderii.
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Sistemele de certificare emise de terți pot 
completa și ajuta la identificarea originii 
produselor, evaluarea riscurilor și 
componentele de atenuare ale sistemelor de 
due diligence, cu condiția să corespundă cu 
domeniul de aplicare și strictețea criteriilor 
de durabilitate pentru ocrotirea pădurilor 
naturale și a ecosistemelor naturale 
împotriva conversiei și degradării lor, 
prevăzute în propunere, și să aibă 
capacitatea de a monitoriza lanțul de 
aprovizionare, și cu condiția să întrunească 
niveluri corespunzătoare de transparență, 
imparțialitate și fiabilitate. Printr-un act 
delegat, Comisia ar trebui să stabilească 
criterii și orientări minime pentru ca 
operatorii să evalueze credibilitatea și 
soliditatea sistemelor de certificare emise 
de terți. Aceste criterii minime ar trebui 
mai ales să asigure independența de 
industrie, includerea intereselor sociale și 
de mediu la întocmirea standardelor, 
auditarea independentă din partea 
terților, divulgarea publică a rapoartelor 
de audit, transparența în toate etapele și 
deschiderea. Sistemele de certificare ar 
trebui să acorde certificarea doar 
produselor cu un conținut certificat în 
proporție de 100 %. Operatorii pot utiliza 
pentru sistemele lor de due diligence 
numai sisteme de certificare care 
îndeplinesc aceste criterii. Totuși, 
certificarea de către terți nu ar trebui să 

Sistemele de certificare emise de terți 
completează și ajută la identificarea 
originii produselor, evaluarea riscurilor și 
componentele de atenuare ale sistemelor de 
due diligence, cu condiția să corespundă cu 
domeniul de aplicare și strictețea criteriilor 
de durabilitate pentru ocrotirea pădurilor și 
a ecosistemelor lor împotriva conversiei și 
degradării lor, prevăzute în propunere, să 
aibă capacitatea de a monitoriza lanțul de 
aprovizionare și să întrunească niveluri 
corespunzătoare de transparență, 
imparțialitate și fiabilitate. Punerea în 
aplicare a acestor sisteme de certificare de 
către terți și conformitatea cu acestea ar 
trebui să fie luate în considerare la 
conceperea mecanismelor de răspundere. 
Comisia ar trebui să stabilească criterii 
minime pentru sistemele de certificare și 
să omologheze sistemele de certificare; ar 
trebui să se permită operatorilor să 
utilizeze sisteme de certificare omologate 
la nivelul UE ca standard al sectorului. 
Ori de câte ori este posibil, ar trebui 
utilizate sistemele de certificare și de 
monitorizare existente.
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dilueze principiul răspunderii 
operatorului economic.
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