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15.10.2020 A9-0179/20

Grozījums Nr. 20
Hildegard Bentele
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver, ka aptuveni 80 % globālās 
atmežošanas izraisa lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes1 paplašināšana; šai 
sakarā uzsver, ka Komisijas 2019. gada 
jūlija paziņojumā "Pastiprināt ES rīcību ar 
mērķi aizsargāt un atjaunot pasaules 
mežus" atzīts, ka Savienības pieprasījums 
pēc tādiem produktiem kā palmu eļļa, gaļa, 
soja, kakao, kukurūza, koksne un gumija, 
tostarp pārstrādātu produktu vai 
pakalpojumu veidā, būtiski veicina 
atmežošanu, mežu degradāciju, 
ekosistēmu iznīcināšanu un cilvēktiesību 
pārkāpumus visā pasaulē un atbilst 
aptuveni 10 % no kopējā galapatēriņā 
materializētās atmežošanas pasaules 
kopapjoma25; turklāt norāda, ka globālo 
atmežošanu veicina arī citu preču, 
piemēram, kokvilnas, kafijas, 
cukurniedru, rapša un mangrovju 
garneļu, patēriņš ES;

1.   uzsver, ka aptuveni 80 % globālās 
atmežošanas izraisa lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes1 paplašināšana; šai 
sakarā uzsver, ka Komisijas 2019. gada 
jūlija paziņojumā "Pastiprināt ES rīcību ar 
mērķi aizsargāt un atjaunot pasaules 
mežus" atzīts, ka Savienības pieprasījums 
pēc tādiem produktiem, kas rada 
apdraudējumu mežiem un to 
ekosistēmām1a, kā palmu eļļa, gaļa, soja, 
kakao, kukurūza un gumija, tostarp 
pārstrādātu produktu vai pakalpojumu 
veidā, var būtiski veicināt atmežošanu un 
cilvēktiesību pārkāpumus visā pasaulē un 
atbilst aptuveni 10 % no kopējā 
galapatēriņā materializētās atmežošanas 
pasaules kopapjoma;

_________________
25 FAO, 2016. State of the World’s Forests 
2016. Forests and agriculture: land-use 
challenges and opportunities (Pasaules 
mežu stāvoklis 2016. gadā. Meži un 
lauksaimniecība —zemes izmantošanas 
problēmas un iespējas). Roma. 
http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/21

Grozījums Nr. 21
Hildegard Bentele
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka pirmatnējie meži ir 
neaizstājami un ka pirmatnējo mežu 
zudumus nevar kompensēt ar jaunu, uz 
mežu balstītu pieeju; uzsver, ka 
atmežošanas un mežu degradācijas 
apturēšana apvienojumā ar esošo mežu 
aizsardzību, ilgtspējīgām atjaunošanas, 
apmežošanas un mežu atjaunošanas 
darbībām, kas maksimāli palielina to spēju 
saglabāt oglekli un aizsargāt 
biodaudzveidību, var nodrošināt iztiku, 
palielināt vietējo kopienu ienākumus un 
sniegt ekonomikas attīstības iespējas; tādēļ 
uzsver, ka ir svarīgi veicināt agroekoloģiju 
un ilgtspējīgu lauksaimniecisko ražošanu 
pasaules, valstu, reģionālajā un vietējā 
līmenī, novēršot neilgtspējīgu zemes 
izmantošanas un apsaimniekošanas praksi, 
pārvarot dabas apstākļu radītus 
traucējumus un mazinot klimata 
pārmaiņas;

7. uzsver, ka pirmatnējie meži ir 
neaizstājami un ka pirmatnējo mežu 
zudumus nevar kompensēt ar jaunu, uz 
mežu balstītu pieeju; norāda, ka 
atmežošanas un mežu degradācijas 
apturēšana apvienojumā ar ilgtspējīgu 
mežu apsaimniekošanu, kas maksimāli 
palielina to spēju saglabāt oglekli un 
aizsargāt biodaudzveidību, var nodrošināt 
iztiku, palielināt vietējo kopienu 
ienākumus un sniegt ekonomikas attīstības 
iespējas; tādēļ uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
agroekoloģiju un ilgtspējīgu 
lauksaimniecisko ražošanu pasaules, 
valstu, reģionālajā un vietējā līmenī, 
novēršot neilgtspējīgu zemes izmantošanas 
un apsaimniekošanas praksi, pārvarot 
dabas apstākļu radītus traucējumus un 
mazinot klimata pārmaiņas;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/22

Grozījums Nr. 22
Hildegard Bentele
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka atmežošanu veicinošie 
faktori paši par sevi pārsniedz meža 
nozares robežas un ir saistīti ar daudziem 
jautājumiem, tādiem kā zemes lietošanas 
tiesības, vāja pārvaldība un tiesību aktu 
īstenošana, pirmiedzīvotāju tautu tiesību 
aizsardzība, klimata pārmaiņas, 
demokrātija, cilvēktiesības un politiskā 
brīvība, izejvielu preču patēriņa līmenis, 
liela atkarība no barības importa, 
lauksaimniecības rīcībpolitikas, kā arī 
ilgtspējīgi un likumīgi iegūtu un ražotu 
izejvielu preču izmantošanu veicinošas un 
stimulējošas valsts rīcībpolitikas trūkums; 
atgādina, ka pirmiedzīvotāju tautu 
sievietēm un sievietēm lauksaimniecēm ir 
svarīga loma meža ekosistēmu aizsardzībā; 
aicina Komisiju pastiprināt centienus 
holistiski risināt atmežošanas problēmu, 
izmantojot saskaņotu un juridiski saistošu 
politikas satvaru, vienlaikus nodrošinot 
ekosistēmu saglabāšanu; uzskata, ka 
dzimumu līdztiesība mežsaimniecības 
izglītībā ir viens no galvenajiem mežu 
ilgtspējīgas apsaimniekošanas elementiem, 
kas jāatspoguļo Savienības politikā;

9. uzsver, ka atmežošanu veicinošie 
faktori paši par sevi pārsniedz meža 
nozares robežas un ir saistīti ar daudziem 
jautājumiem, tādiem kā zemes lietošanas 
tiesības, vāja pārvaldība un tiesību aktu 
īstenošana, pirmiedzīvotāju tautu tiesību 
aizsardzība, klimata pārmaiņas, 
demokrātija, cilvēktiesības un politiskā 
brīvība, izejvielu preču patēriņa līmenis, 
liela atkarība no barības importa, 
lauksaimniecības rīcībpolitikas, kā arī 
ilgtspējīgi un likumīgi iegūtu un ražotu 
izejvielu preču izmantošanu veicinošas un 
stimulējošas valsts rīcībpolitikas 
trūkums; atgādina, ka pirmiedzīvotāju tautu 
sievietēm un sievietēm lauksaimniecēm ir 
svarīga loma meža ekosistēmu aizsardzībā; 
aicina Komisiju pastiprināt centienus 
holistiski risināt atmežošanas problēmu, 
izmantojot saskaņotu un juridiski saistošu 
politikas satvaru; uzskata, ka dzimumu 
līdztiesība mežsaimniecības izglītībā ir 
viens no galvenajiem mežu ilgtspējīgas 
apsaimniekošanas elementiem, kas 
jāatspoguļo ES politikā;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/23

Grozījums Nr. 23
Hildegard Bentele
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. norāda, ka Eiropas Parlaments kopš 
2015. gada decembra ir pieņēmis 40 
iebildumus pret ģenētiski modificētas 
(ĢM) pārtikas un barības importu, no 
kuriem 11 bija ģenētiski modificētas sojas 
imports; atgādina, ka viens no iemesliem, 
kāpēc pret šo importu iebilda, bija 
atmežošana, kas saistīta ar to audzēšanu 
tādās valstīs kā Brazīlija un Argentīna, kur 
soja ir gandrīz tikai ģenētiski modificēta, 
lai to izmantotu ar pesticīdiem; norāda, ka 
nesenā salīdzinošā zinātniskajā pētījumā, 
ko veikuši pētnieki no visas Savienības, ir 
konstatēts, ka Eiropas Savienībai ir 
lielākais oglekļa pēdas nospiedums 
pasaulē sakarā ar sojas importu no 
Brazīlijas, kas ir par 13,8 % lielāks nekā 
Ķīnas — lielākās sojas importētājas 
pasaulē — imports; norāda, ka šī 
Savienības lielā oglekļa pēda ir saistīta ar 
tās emisiju daļu materializētajā 
atmežošanā27; turklāt norāda, ka saskaņā 
ar Komisijas informāciju soja vēsturiski ir 
bijusi Savienības izraisītas globālās 
atmežošanas un ar to saistīto emisiju 
galvenais iemesls — tā veido gandrīz pusi 
no Savienības kopējā materializētās 
atmežošanas28 importa;

11. norāda, ka Eiropas Parlaments kopš 
2015. gada decembra ir pieņēmis 40 
iebildumus pret ģenētiski modificētas 
(ĢM) pārtikas un barības importu, no 
kuriem 11 bija ģenētiski modificētas sojas 
imports; atgādina, ka viens no iemesliem, 
kāpēc pret šo importu iebilda, bija 
atmežošana, kas saistīta ar to audzēšanu 
tādās valstīs kā Brazīlija un Argentīna, kur 
soja ir gandrīz tikai ģenētiski modificēta, 
lai to izmantotu ar pesticīdiem;  norāda, ka 
saskaņā ar Komisijas informāciju soja 
vēsturiski ir bijusi Savienības izraisītas 
globālās atmežošanas un ar to saistīto 
emisiju galvenais iemesls — tā veido 
gandrīz pusi no Savienības kopējā 
materializētās atmežošanas28 importa;

_________________ _________________
27 Escobar, N., Tizado, E. J., zu 
Ermgassen, E. K.,Löfgren, P., Börner, J., 
& Godar, J. (2020). Spatially-explicit 
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footprints of agricultural commodities 
(Lauksaimniecības preču telpiskās oglekļa 
dioksīda pēdas): Mapping carbon 
emissions embodied in Brazil's soy 
exports (Materializēto oglekļa emisiju 
kartēšana Brazīlijas sojas eksportā). 
Global Environmental Change (Globālās 
vides pārmaiņas), 62, 102067 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0959378019308623
28 Komisijas tehniskais ziņojums 2013-063 
"The impact of EU consumption on 
deforestation: Comprehensive analysis of 
the impact of EU consumption on 
deforestation" (ES patēriņa ietekme uz 
atmežošanu: vispārēja analīze par ES 
patēriņa ietekmi uz atmežošanu), pētījums, 
ko finansēja Eiropas Komisija, ENV ĢD, 
un veica VITO, IIASA, HIVA un IUCN 
(Nīderlande), 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf
/1.%20Report%20analysis%20of%20impa
ct.pdf, 23. un 24. lpp.

28 Komisijas tehniskais ziņojums 2013-063 
"The impact of EU consumption on 
deforestation: Comprehensive analysis of 
the impact of EU consumption on 
deforestation" (ES patēriņa ietekme uz 
atmežošanu: vispārēja analīze par ES 
patēriņa ietekmi uz atmežošanu), pētījums, 
ko finansēja Eiropas Komisija, ENV ĢD, 
un veica VITO, IIASA, HIVA un IUCN 
(Nīderlande), 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf
/1.%20Report%20analysis%20of%20impa
ct.pdf, 23. un 24. lpp.

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/24

Grozījums Nr. 24
Hildegard Bentele
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē uzņēmumu arvien 
pieaugošo izpratni par atmežošanas, mežu 
degradācijas un ekosistēmu iznīcināšanas 
problēmu pasaulē, korporatīvās rīcības 
nepieciešamību un atbilstīgām saistībām, 
kā arī aizvien biežāk izskanējušos lūgumus 
pēc pārredzamām, saskaņotām, vienotām, 
stabilām un izpildāmām prasībām attiecībā 
uz ilgtspējīgām piegādes ķēdēm, kā arī 
samazināto pieprasījumu pēc atmežojošām 
precēm; norāda, ka daži uzņēmēji ir 
pieņēmuši 2014. gada Ņujorkas 
Deklarāciju par mežiem un veikuši 
darbības, lai novērstu atmežošanu, tomēr 
diemžēl tās bieži vien nav mērķtiecīgas, 
attiecas tikai uz dažām piegādes ķēdes 
daļām un nav paredzētas daudzveidīgo 
savstarpēji saistīto atmežošanas cēloņu 
novēršanai29, tāpēc tās neatbilst 
apgalvojumam par ilgtspēju un nepilda 
paziņotās saistības; šajā ziņā uzsver, ka 
uzņēmumu brīvprātīgās saistības ar mērķi 
novērst atmežošanu līdz šim nav bijušas 
pietiekami, lai apturētu globālo 
atmežošanu;

14. atzinīgi vērtē uzņēmumu arvien 
pieaugošo izpratni par atmežošanas, mežu 
degradācijas un ekosistēmu iznīcināšanas 
problēmu pasaulē, korporatīvās rīcības 
nepieciešamību un atbilstīgām saistībām, 
kā arī aizvien biežāk izskanējušos lūgumus 
pēc pārredzamām, saskaņotām, vienotām, 
stabilām un izpildāmām prasībām attiecībā 
uz ilgtspējīgām piegādes ķēdēm, kā arī 
samazināto pieprasījumu pēc atmežojošām 
precēm; norāda, ka daži uzņēmēji ir 
pieņēmuši 2014. gada Ņujorkas 
Deklarāciju par mežiem un veikuši 
darbības, lai novērstu atmežošanu;

_________________
29 Ziņojums par Ņujorkas deklarācijas 
īstenošanu piecos gados "Protecting and 
restoring forests. A Story of Large 
Commitments yet Limited Progress" 
(Mežu aizsardzība un atjaunošana. Stāsts 
par lielas apņemšanās niecīgo progresu), 
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2019. gada septembris, 
https://forestdeclaration.org/images/uploa
ds/resource/2019NYDFReport.pdf

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/25

Grozījums Nr. 25
Hildegard Bentele
EPP grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. norāda, ka trešo pušu sertifikācijas 
sistēmām ir bijusi būtiska nozīme, lai 
savestu kopā uzņēmējus un pilsonisko 
sabiedrību nolūkā panākt vienotu izpratni 
par atmežošanas problēmu; tomēr uzskata, 
ka brīvprātīgās trešo pušu sertifikācijas 
sistēmas, lai gan ir veicinājušas 
paraugprakses attīstību, vienas pašas 
nevar apturēt globālo atmežošanu un 
ekosistēmas degradāciju un uzlabot 
situāciju, tāpēc tām vajadzētu tikai 
papildināt juridiski saistošus pasākumus; 
norāda, ka brīvprātīga trešo pušu 
sertifikācijas sistēma var būt papildu 
instruments, lai izvērtētu un mazinātu 
atmežošanas riskus, ja tas tiek efektīvi 
izstrādāts un pienācīgi īstenots, ņemot 
vērā sistēmas pamatā esošos pienācīgi 
noteiktos, izmērāmos un vērienīgos 
ilgtspējas kritērijus un nodrošinot 
sertifikācijas un akreditācijas procesa 
stingru īstenošanu, neatkarīgus 
uzraudzības unn atbilstības 
nodrošināšanas mehānismus, iespējas 
pārraudzīt piegādes ķēdi, kā arī ievērojot 
pamatotu prasību aizsargāt pirmatnējos 
mežus un citus dabiskos mežus un 
veicināt ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu;

15. norāda, ka trešo pušu sertifikācijas 
sistēmām ir būtiska nozīme, lai savestu 
kopā uzņēmējus un pilsonisko sabiedrību 
nolūkā panākt vienotu izpratni par 
atmežošanas problēmu, un ka tās 
papildina un nodrošina ražojuma 
izcelsmes identificēšanu, pienācīgas 
rūpības sistēmu riska novērtēšanas un 
mazināšanas komponentus, ar 
nosacījumu, ka šīs shēmas atbilst gan 
mežu un to ekosistēmu aizsardzības 
tvērumam un ilgtspējas kritērijiem un 
nodrošina pienācīgu pārredzamības, 
objektivitātes un uzticamības līmeni;

Or. en



AM\1216032LV.docx PE658.387v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A9-0179/26

Grozījums Nr. 26
Hildegard Bentele
EPP grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. norāda, ka tikai un vienīgi trešo 
pušu sertifikācija un marķējumi nav 
bijuši pietiekami efektīvi, lai novērstu 
izejvielu preču un produktu, kas rada 
apdraudējumu mežam un ekosistēmām, 
nonākšanu Savienības iekšējā tirgū; tādēļ 
uzsver, ka trešo pušu sertifikācija var tikai 
papildināt, bet nevar aizstāt uzņēmēju 
rūpīgi īstenotus obligātos pienācīgas 
rūpības procesus, kas nodrošina arī to 
sociālo atbildību un atbildību vides jomā, 
ko paredz LESD 191. pantā noteiktais 
princips "piesārņotājs maksā";

16. prasa Komisijai noteikt 
sertifikācijas sistēmu obligātos kritērijus 
un verificēt sertifikācijas sistēmas un 
uzsver, ka, pieņemot ES atzītas 
sertifikācijas sistēmas kā nozares 
standartu, ražotāji, mazumtirgotāji, 
uzņēmumi un patērētāji iegūtu drošību; 
izstrādājot atbildības sistēmas, būtu jāņem 
vērā minēto trešo pušu sistēmu īstenošana 
un to ievērošana;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/27

Grozījums Nr. 27
Hildegard Bentele
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. norāda, ka līdz šim nav pieņemti 
noteikumi, kas aizliegtu laist Savienības 
tirgū izstrādājumus, kuri veicina mežu 
iznīcināšanu; piebilst, ka pat koksne, kas ir 
likumīgi iegūta saskaņā ar izcelsmes 
valsts tiesību aktu noteikumiem, var 
veicināt atmežošanu un joprojām var brīvi 
iekļūt Savienības tirgū; norāda, ka tādēļ 
daudzu Savienībā sastopamo preču, kas 
rada apdraudējumu mežam un 
ekosistēmām, patērētājiem nav garantijas, 
ka šie produkti neveicina atmežošanu un 
ka tādējādi patērētāji, kuriem to nevar 
pārmest, negribot un nezinot, veicina 
atmežošanu;

19. norāda, ka līdz šim nav pieņemti 
noteikumi, kas aizliegtu laist Savienības 
tirgū izstrādājumus, kuri veicina mežu 
iznīcināšanu;

Or. en



AM\1216032LV.docx PE658.387v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A9-0179/28

Grozījums Nr. 28
Hildegard Bentele
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri 
risināt atmežošanas un mežu degradācijas 
problēmu pasaulē, taču aicina īstenot 
vērienīgāku politikas pieeju; aicina 
Komisiju iesniegt priekšlikumu ES 
tiesiskajam regulējumam, kura pamatā ir 
obligātas pienācīgas rūpības, ziņošanas un 
informācijas izpaušanas un trešo pušu 
līdzdalības prasības, atbildības un sankciju 
piemērošanas nosacījumi saistību 
neizpildes gadījumā visiem uzņēmumiem, 
kuri Savienības tirgū pirmo reizi laiž 
izejvielu preces, kas izraisa apdraudējumus 
mežiem un ekosistēmām, un produktus, 
kuri iegūti no šādām precēm, kā arī 
nosacījumi par minēto prasību pārkāpumos 
cietušo iespējām vērsties tiesā un saņemt 
tiesību aizsardzību, un pievienot tam 
ietekmes novērtējumu; ka tirgotājiem, kuri 
veic tirdzniecību Savienības tirgū, jo īpaši 
attiecībā uz izejvielu preču un no tām 
iegūtu ražojumu izcelsmes noteikšanu 
brīdī, kad tos laiž Savienības iekšējā tirgū, 
būtu jāpiemēro pienākumi nodrošināt 
izsekojamību, lai izveidotu ilgtspējīgas un 
neatmežojošas piegādes ķēdes, kā noteikts 
šīs rezolūcijas pielikumā; uzsver, ka šis 
tiesiskais regulējums būtu jāpiemēro arī 
visām finanšu iestādēm, kam ir atļauts 
veikt darbību Savienībā un kas nodrošina 
finansējumu uzņēmumiem, kas novāc, 
iegūst, ražo, pārstrādā vai tirgo tādas 
izejvielu preces un no tām iegūtos 

24. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri 
risināt atmežošanas un mežu degradācijas 
problēmu pasaulē, taču aicina īstenot 
stingrāku politikas pieeju; aicina Komisiju 
iesniegt priekšlikumu ES tiesiskajam 
regulējumam, kuram ir veikts ietekmes 
novērtējums un kura pamatā ir obligātas 
pienācīgas rūpības, ziņošanas un 
informācijas izpaušanas un trešo pušu 
līdzdalības prasības, atbildības procesuālās 
koncepcijas un sankciju piemērošanas 
nosacījumi saistību neizpildes gadījumā 
visiem uzņēmumiem, kuri Savienības tirgū 
pirmo reizi laiž izejvielu preces, kas izraisa 
apdraudējumus mežiem un ekosistēmām, 
un produktus, kuri iegūti no šādām precēm, 
kā arī nosacījumi par minēto prasību 
pārkāpumos cietušo iespējām vērsties tiesā 
un saņemt tiesību aizsardzību; šie 
pienākumi būtu jāattiecina tikai uz tām 
nozarēm, kuras visvairāk ietekmē 
atmežošanu; tirgotājiem, kuri veic 
tirdzniecību Savienības tirgū, jo īpaši 
attiecībā uz izejvielu preču un no tām 
iegūtu ražojumu izcelsmes noteikšanu 
brīdī, kad tos laiž Savienības iekšējā tirgū, 
būtu jāpiemēro pienākumi nodrošināt 
izsekojamību, lai izveidotu ilgtspējīgas un 
neatmežojošas piegādes ķēdes, kā noteikts 
šīs rezolūcijas pielikumā; uzsver, ka šis 
tiesiskais regulējums būtu jāpiemēro visām 
finanšu iestādēm, kam ir atļauts veikt 
darbību Savienībā un kas nodrošina 
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produktus, kuri rada apdraudējumus 
mežam un ekosistēmām;

finansējumu uzņēmumiem, kas novāc, 
iegūst, ražo, pārstrādā tādas izejvielu 
preces un no tām iegūtos produktus, kuri 
rada apdraudējumus mežam un 
ekosistēmām; norāda, ka šie pienākumi ir 
jāpielāgo mazo un vidējo uzņēmumu 
iespējām; 

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Hildegard Bentele
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. uzsver — kā liecina vairāki 
pētījumi31 — tiesiskais regulējums, lai 
novērstu ar atmežošanu saistīto produktu 
ienākšanu Savienības iekšējā tirgū, 
neietekmēs Savienībā pārdoto un šīs 
rezolūcijas pielikumā minēto preču apjomu 
un cenu un uzņēmēju papildu izmaksas 
saistībā ar šo juridisko pienākumu izpildi 
būs minimālas;

28. uzsver, ka ietekme uz Savienībā 
pārdoto un šīs rezolūcijas pielikumā minēto 
preču apjomu un cenu un uzņēmēju 
papildu izmaksas saistībā ar šo jaunajā ES 
tiesiskajā regulējumā paredzēto jauno 
juridisko pienākumu izpildi ir jānovērtē 
Eiropas Komisijai, veicot ietekmes 
novērtējumu;

_________________
31 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0959378014001046

Or. en


