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15.10.2020 A9-0179/30

Grozījums Nr. 30
Hildegard Bentele
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.a uzsver, ka daudzi Savienības 
uzņēmumi piegādes ķēdē ir MVU, un 
tādēļ prasa veikt efektīvu, MVU labvēlīgu 
īstenošanu, administratīvo slogu 
samazinot līdz absolūtam minimumam; 
uzskata, ka būtu jāizveido agrīnās 
brīdināšanas sistēma uzņēmumu 
brīdināšanai gadījumos, kad tie importē 
no reģioniem, kuros, iespējams, notiek 
atmežošana;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/31

Grozījums Nr. 31
Hildegard Bentele
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. pauž pārliecību, ka ES 
Kokmateriālu regula un it īpaši tās 
pienācīgas rūpības prasības ir labs paraugs, 
ko izmantot iecerētā ES tiesiskā 
regulējuma izstrādei, lai apturētu un vērstu 
pretējā virzienā ES izraisītu globālo 
atmežošanu, taču ES Kokmateriālu regulas 
neatbilstīgā īstenošana, ierobežotais 
iekļauto koksnes izstrādājumu tvērums un 
izpilde norāda uz to, ka tā neatbilst iecerei 
un mērķim; tādēļ uzskata, ka gūto pieredzi 
saistībā ar ES Kokmateriālu regulu var 
ņemt vērā, lai attiecībā uz iecerēto ES 
tiesisko regulējumu ES izraisītas globālās 
atmežošanas apturēšanai un vēršanai 
pretējā virzienā izstrādātu uzlabotus 
īstenošanas un izpildes noteikumus; 
atgādina, ka uz meža produktu ieguves un 
tirdzniecības likumību attiecas ES 
Kokmateriālu regula, tādēļ uzsver, ka 
nākamajā ES tiesiskajā regulējumā būtu 
jānovērš dubults regulējums un būtu 
jāsaskaņo pasākumi, ar kuriem regulē 
likumīgu un nelikumīgu meža produktu 
ieguvi un tirdzniecību;

37. pauž pārliecību, ka ES 
Kokmateriālu regula un it īpaši tās 
pienācīgas rūpības prasības ir labs paraugs, 
ko izmantot iecerētā ES tiesiskā 
regulējuma izstrādei, lai apturētu un vērstu 
pretējā virzienā ES izraisītu globālo 
atmežošanu, taču ES Kokmateriālu regulas 
nepilnīgā īstenošana, ierobežotais iekļauto 
koksnes izstrādājumu tvērums un izpilde 
norāda uz to, ka tā neatbilst iecerei un 
mērķim; tādēļ uzskata, ka gūto pieredzi 
saistībā ar ES Kokmateriālu regulu var 
ņemt vērā, lai attiecībā uz iecerēto ES 
tiesisko regulējumu ES izraisītas globālās 
atmežošanas apturēšanai un vēršanai 
pretējā virzienā izstrādātu uzlabotus 
īstenošanas un izpildes noteikumus; 
atgādina, ka uz meža produktu ieguves un 
tirdzniecības likumību attiecas ES 
Kokmateriālu regula, tādēļ uzsver, ka 
nākamajā ES tiesiskajā regulējumā būtu 
jānovērš dubults regulējums un būtu 
jāsaskaņo pasākumi, ar kuriem regulē 
likumīgu un nelikumīgu meža produktu 
ieguvi un tirdzniecību;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/32

Grozījums Nr. 32
Hildegard Bentele
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
60. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

60. uzsver, ka, mainot tiesisko 
regulējumu, lai legalizētu noteiktu teritoriju 
izmantošanu un mainītu īpašuma tiesības, 
netiek samazināta šo izmaiņu īstenošanas 
negatīvā ietekme uz cilvēktiesībām un vidi; 
tādēļ uzsver, ka pienācīgas rūpības 
kritērijos papildus rīcības likumībai 
jāiekļauj arī citi elementi;

60. uzsver, ka, mainot tiesisko 
regulējumu, lai legalizētu noteiktu teritoriju 
izmantošanu un mainītu īpašuma tiesības, 
netiek samazināta šo izmaiņu īstenošanas 
negatīvā ietekme uz cilvēktiesībām un vidi;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/33

Grozījums Nr. 33
Hildegard Bentele
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
61. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

61. norāda, ka izejvielu preču, kas rada 
apdraudējumus mežam un ekosistēmām, 
ražošana negatīvi ietekmē vietējās 
kopienas ne tikai tiešas atmežošanas, 
ekosistēmu degradācijas un zemes 
sagrābšanas dēļ, bet arī sagrābjot ūdeni, 
kas var ietekmēt mežu un citas 
ekosistēmas; tādēļ norāda — lai apturētu 
atmežošanu un dabisko ekosistēmu 
degradāciju, tiesiskajā regulējumā būtu 
jāietver jautājums par to, cik likumīga ir 
ūdensapgāde tādu preču ražošanai, kas 
rada apdraudējumus mežam un 
ekosistēmām;

61. norāda, ka izejvielu preču, kas rada 
apdraudējumus mežam un ekosistēmām, 
ražošana negatīvi ietekmē vietējās 
kopienas ne tikai tiešas atmežošanas, 
ekosistēmu degradācijas un zemes 
sagrābšanas dēļ, bet arī sagrābjot ūdeni, 
kas var ietekmēt mežu un citas 
ekosistēmas;

Or. en



AM\1216033LV.docx PE658.387v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A9-0179/34

Grozījums Nr. 34
Hildegard Bentele
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
68. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

68. uzsver, ka visās turpmākajās 
regulatīvajās un neregulatīvajās darbībās 
un pasākumos, kas saistīti ar ES 
Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam 
un stratēģiju "No lauka līdz galdam" un 
KLP stratēģisko plānu regulā, tostarp 
dalībvalstu nacionālajos stratēģiskajos 
plānos, pienācīgi jāizvērtē tādu izejvielu 
preču Savienības patēriņa ietekme, kas 
rada apdraudējumus mežam un 
ekosistēmām;

68. uzsver, ka visās turpmākajās 
regulatīvajās un neregulatīvajās darbībās 
pienācīgi jāizvērtē tādu izejvielu preču 
Savienības patēriņa ietekme, kas rada 
apdraudējumus mežam un ekosistēmām;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/35

Grozījums Nr. 35
Hildegard Bentele
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
69. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

69. uzskata, ka ļoti būtiskas ir tūlītējas 
un krasas izmaiņas ražošanas metodēs un 
pārtikas patēriņa ieradumos; tāpēc uzskata 
par vajadzīgu iekļaut efektīvus pasākumus, 
kuru mērķis ir palielināt atbalstu 
agroekoloģiskajai praksei un samazināt 
pārtikas izšķērdēšanu visā piegādes ķēdē; 
uzsver, cik būtiski ir nodrošināt 
mērķtiecīgus informēšanas pasākumus 
patērētājiem, lai vairotu viņu izpratni par 
patēriņa paradumu ietekmi uz mežiem, 
bioloģisko daudzveidību un klimatu, 
sniedzot atbalstu un veicinot tādas pārtikas 
izvēli, kuras pamatā ir augu izcelsmes 
produkti;

69. uzsver, cik svarīgi ir veicināt 
ilgtspējīgu uzturu, vairojot patērētāju 
izpratni par patēriņa ieradumu ietekmi un 
sniedzot informāciju par uzturu, kas ir 
labāks cilvēka veselībai un kam ir mazāks 
vides pēdas nospiedums; uzskata par 
vajadzīgu iekļaut efektīvus pasākumus, 
kuru mērķis ir palielināt atbalstu 
agroekoloģiskajai praksei un samazināt 
pārtikas izšķērdēšanu visā piegādes ķēdē; 
uzsver, cik būtiski ir nodrošināt 
mērķtiecīgus informēšanas pasākumus 
patērētājiem, lai vairotu viņu izpratni par 
patēriņa paradumu ietekmi uz mežiem, 
bioloģisko daudzveidību un klimatu, 
sniedzot atbalstu un veicinot tādas pārtikas 
izvēli, kuras pamatā ir augu izcelsmes 
produkti;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/36

Grozījums Nr. 36
Hildegard Bentele
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
74. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

74. uzsver, ka Savienības bioenerģijas 
politikai būtu jāatbilst stingriem 
sociālajiem un vides kritērijiem;

74. uzsver, ka Savienības bioenerģijas 
politikai būtu jāatbilst stingriem 
sociālajiem un vides kritērijiem; atgādina, 
ka ar RED II Savienības nospraustā 
atjaunojamo energoresursu mērķrādītāja 
izpildes kontekstā ir ierobežots to pārtikas 
un barības kultūraugu īpatsvars, kurus 
uzskata par augsta ILUC riska 
kultūraugiem un attiecībā uz kuriem ir 
konstatēts, ka attiecīgo pamata izejvielu 
ražošanas platību paplašināšanas 
rezultātā nopietni sarūk zemes platības ar 
lielu oglekļa uzkrājumu; atzīmē, ka līdz 
2030. gadam šādu augsta ILUC riska 
biodegvielas veidu attiecīgais īpatsvars 
tiks samazināts līdz 0 %; uzskata to par 
ļoti svarīgu noteikumu, kas ierobežo 
iespēju, ka Savienības atjaunojamo 
energoresursu politika nelabvēlīgi un 
neplānoti ietekmē globālo atmežošanu;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/37

Grozījums Nr. 37
Hildegard Bentele
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
74.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

74.a atgādina, ka atmežošanas riskam 
Savienība pievēršas ES Kokmateriālu 
regulā, Komisijas 2003. gada 21. maija 
paziņojumā "Meža tiesību aktu ieviešana, 
pārvaldība un tirdzniecība (FLEGT) — 
ES Rīcības plāna priekšlikums", 
brīvprātīgajos partnerattiecību nolīgumos, 
kuri ražotājvalstīs sekmē daudzpusēju 
procesu veidošanos ar dažādu ieinteresēto 
personu līdzdalību, un Atjaunojamo 
energoresursu direktīvā (RED II)1a — 
šajos dokumentos ir daudz noteikumu, 
kas varētu noderēt, lai uz to pamata līdz 
minimumam samazinātu atmežošanas un 
nelikumīgas mežizstrādes risku; atzīmē, 
ka pienākums nodrošināt atbilstību 
Savienības noteiktajiem ilgtspējas 
kritērijiem ar RED II ir noteikts plašāk un 
attiecas ne tikai uz biodegvielu, bet arī uz 
visiem bioenerģijas galapatēriņa veidiem, 
tostarp uz siltumapgādi/aukstumapgādi 
un elektrību, taču ir vērsts tikai uz 
bioenerģijas ražošanai izmantotām 
izejvielām, tāpēc patlaban tas neliedz ar 
atmežošanu vai ekosistēmu pārveidošanu 
saistītas preces — tādas kā biodegvielu — 
izmantot ar enerģētiku nesaistītām 
vajadzībām;
_________________

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 
11. decembris) par no atjaunojamajiem 
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energoresursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 
21.12.2018., 82. lpp.).

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/38

Grozījums Nr. 38
Hildegard Bentele
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
79. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

79. norāda, ka meža pašreizējā 
definīcija, tā iedalījums kategorijās un 
virkne citu ar atmežošanu saistītu terminu 
un principu, kas attiecas uz ilgtspējīgu 
mežu apsaimniekošanu un ko pieņēmušas 
attiecīgās struktūras, piemēram, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācija (FAO), ir 
tikai tehniskas nozīmes termini un 
pienācīgi neatšķir dabisko mežu no 
ieaudzēta meža, kurā meža ekonomiskās 
funkcijas stipri pārsniedz citas funkcijas, 
un uzsver, ka tas galu galā varētu radīt 
sagrozītus datus par pasaules mežu platību 
un stāvokli; aicina attiecīgās ieinteresētās 
personas apvienot terminoloģijas 
izmantošanu saskaņā ar rezolūcijas 
projekta pielikumā sniegto redakciju un 
uzsver šā skaidrojuma nozīmi saistīto 
instrumentu efektīvā izmantošanā;

79. norāda, ka meža pašreizējā 
definīcija, tā iedalījums kategorijās un 
virkne citu ar atmežošanu saistītu terminu 
un principu, kas attiecas uz ilgtspējīgu 
mežu apsaimniekošanu un ko pieņēmušas 
attiecīgās struktūras, piemēram, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācija (FAO), ir 
tikai tehniskas nozīmes termini un 
pienācīgi neatšķir dabisko mežu no 
ieaudzēta meža, kurā meža ekonomiskās 
funkcijas stipri pārsniedz citas funkcijas, 
un uzsver, ka tas galu galā varētu radīt 
sagrozītus datus par pasaules mežu platību 
un stāvokli; aicina Komisiju ierosināt 
vienotas definīcijas, kas sniegtas 
pielikumā;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/39

Grozījums Nr. 39
Hildegard Bentele
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
87. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

87. prasa izveidot agrīnās brīdināšanas 
mehānismus, lai informētu valsts iestādes, 
uzņēmumus, tostarp trešo personu īstenotas 
shēmas, un patērētājus par precēm, kuras 
iegūtas ekosistēmas apgabalos, kur pastāv 
pārveides risks, kas saistīts ar meža un 
savannas izzušanu un stāvokļa 
pasliktināšanos, un teritorijās, kurās ir 
pārkāptas cilvēktiesības, un palīdzēt risināt 
šos jautājumus, pastiprinot dialogu un datu 
apmaiņu ar attiecīgajām trešām valstīm;

87. prasa izveidot agrīnās brīdināšanas 
mehānismus, lai informētu valsts iestādes, 
uzņēmumus, tostarp trešo personu īstenotas 
shēmas, un patērētājus par precēm, kuras 
iegūtas ekosistēmas apgabalos, kur pastāv 
pārveides risks, kas saistīts ar meža 
izzušanu un stāvokļa pasliktināšanos, un 
palīdzēt risināt šos jautājumus, pastiprinot 
dialogu un datu apmaiņu ar attiecīgajām 
trešām valstīm;

Or. en


