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Amendamentul 56
Hildegard Bentele
în numele Grupului PPE

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

Propunere de rezoluție
Anexa I - paragraful 23 - subparagraful 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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 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 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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Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Anexa I - paragraful 30 - partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Statele membre ar trebui să asigure, în 
conformitate cu legislația și practicile lor 
naționale, punerea în executare a 
atribuțiilor menționate în secțiunea 4 
prin:

Statele membre ar trebui să asigure, în 
conformitate cu legislația și practicile lor 
naționale, punerea în executare a părților 
respective din propunere;

Or. en
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Propunere de rezoluție
Anexa I - paragraful 30 - litera a - punctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

i. sancțiuni financiare proporționale 
cu daunele aduse pădurilor naturale, 
ecosistemelor naturale sau drepturilor 
omului, așa cum sunt stabilite în 
propunere, cu costul refacerii pădurii 
naturale sau a ecosistemului natural și al 
restaurării drepturilor omului și cu 
prejudiciile economice care decurg din 
încălcarea dispozițiilor, suportate de 
comunitățile afectate;

i. sancțiuni efective, proporționale și 
disuasive proporționale cu daunele aduse 
pădurilor naturale, ecosistemelor naturale 
sau drepturilor omului, așa cum sunt 
stabilite în propunere, cu costul refacerii 
pădurii naturale sau a ecosistemului natural 
și al restaurării drepturilor omului și cu 
prejudiciile economice care decurg din 
încălcarea dispozițiilor, suportate de 
comunitățile afectate;

Or. en
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Propunere de rezoluție
Anexa I - paragraful 30 - litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) asigurarea dreptului cetățenilor de 
a contesta neconformitatea în fața 
autorităților judiciare sau administrative; 
aici ar trebui incluse toate persoanele 
fizice sau grupurile ale căror drepturi și 
obligații sau interese sunt afectate, direct 
sau indirect, de neîndeplinirea, parțială 
sau integrală, de către întreprindere a 
atribuțiilor sale, inclusiv angajați, clienți, 
consumatori și utilizatori finali, sindicate, 
federații sindicale transnaționale, 
comunități locale, administrații sau 
instituții naționale sau locale, jurnaliști, 
ONG-uri și organizații ale societății civile 
locale.

(c) luarea în considerare a dreptului 
de a contesta neconformitatea în fața 
autorităților judiciare sau administrative al 
cetățenilor, evaluând în același timp dacă 
acest drept este compatibil cu principiul 
proporționalității și fezabilității.

;

Or. en
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Propunere de rezoluție
Anexa I - paragraful 30 - subparagraful 1 - partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Comisia ar trebui să adopte acte delegate 
pentru a stabili standarde și orientări 
obligatorii din punct de vedere juridic, 
aplicabile autorităților competente 
naționale cu scopul de a asigura punerea în 
aplicare și respectarea eficientă și uniformă 
a propunerii la nivelul Uniunii, în special 
cu privire la:

Comisia ar trebui să adopte acte delegate 
pentru a stabili standarde și orientări 
obligatorii din punct de vedere juridic, 
aplicabile autorităților competente 
naționale cu scopul de a asigura punerea în 
aplicare și respectarea eficientă și uniformă 
a propunerii la nivelul Uniunii, luând în 
considerare următoarele elemente:

Or. en


