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Poprawka 1
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Umocowanie 5

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając cele 
zrównoważonego rozwoju określone przez 
ONZ w Agendzie 2030, w szczególności 
cel nr 15, aby chronić, przywrócić oraz 
promować zrównoważone użytkowanie 
ekosystemów lądowych, zrównoważone 
gospodarowanie lasami, zwalczać 
pustynnienie, powstrzymywać i odwracać 
proces degradacji gleby oraz powstrzymać 
utratę różnorodności biologicznej,

- uwzględniając cele 
zrównoważonego rozwoju określone przez 
ONZ w Agendzie 2030, w szczególności 
cel nr 12 dotyczący odpowiedzialnej 
konsumpcji i produkcji oraz cel nr 15, aby 
chronić, przywrócić oraz promować 
zrównoważone użytkowanie ekosystemów 
lądowych, zrównoważone gospodarowanie 
lasami, zwalczać pustynnienie, 
powstrzymywać i odwracać proces 
degradacji gleby oraz powstrzymać utratę 
różnorodności biologicznej,

Or. cs

Poprawka 2
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając dokument Komisji 
zatytułowany „Studium wykonalności 
dotyczące możliwości intensyfikacji 
działań UE przeciwko wylesianiu” ze 
stycznia 2018 r.,

Or. en

Poprawka 3
Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Umocowanie 19 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej (2000/C 
364/01),

Or. en

Poprawka 4
Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Umocowanie 19 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Konwencję o 
dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości w 
sprawach dotyczących środowiska, 
przyjętą 25 czerwca 1998 r. w Aarhus 
przez Europejską Komisję Gospodarczą 
ONZ,

Or. en

Poprawka 5
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Umocowanie 20

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając konwencję 
dotyczącą ludności tubylczej i plemiennej 
z 1989 r.,

skreśla się

Or. cs

Poprawka 6
Joëlle Mélin
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Projekt rezolucji
Umocowanie 22 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając ocenę światowych 
zasobów leśnych FAO z 2015 r. 
(repertorium danych FRA z 2015 r.);

Or. fr

Poprawka 7
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Umocowanie 22 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając publikację FAO 
dotyczącą sytuacji światowych lasów z 
2018 r., pt. „The State of the World’s 
Forests 2018 – Forest pathways to 
sustainable development” [Stan lasów na 
świecie – możliwe scenariusze 
zrównoważonego rozwoju];

Or. fr

Poprawka 8
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Umocowanie 39 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając konkluzje Rady z 28 
czerwca 2018 r. o egzekwowaniu prawa, 
zarządzaniu i handlu w dziedzinie 
leśnictwa;

Or. pl
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Poprawka 9
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Umocowanie 42 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając dokument „Forest 
Pledge” („Zobowiązanie na rzecz 
lasów”)1a z 21 marca 2019 r., w którym 
wielu obecnych posłów do Parlamentu 
Europejskiego podjęło zobowiązanie do 
wspierania polityki ochrony i 
przywracania lasów na całym świecie oraz 
uznawania i ochrony terytoriów 
społeczności zamieszkujących lasy i praw 
tych społeczności,
_________________
1a https://www.fern.org/news-
resources/forest-pledge-903/

Or. en

Poprawka 10
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Umocowanie 42 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając sprawozdanie 
Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności zatytułowane 
„Rola UE w ochronie i odbudowie lasów 
na świecie” (2019/2156(INI)),

Or. en

Poprawka 11
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Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Umocowanie 42 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rozporządzenie 
(WE) nr 1905/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. ustanawiające instrument 
finansowania współpracy na rzecz 
rozwoju,

Or. cs

Poprawka 12
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Umocowanie 42 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 25 października 2016 r. w sprawie 
odpowiedzialności przedsiębiorstw za 
poważne naruszenia praw człowieka w 
państwach trzecich,

Or. cs

Poprawka 13
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Umocowanie 42 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając deklarację 
przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego z kwietnia 2018 r. 
dotyczącą roli UE w ochronie lasów,
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Or. cs

Poprawka 14
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Umocowanie 42 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając globalny program 
Biura Narodów Zjednoczonych ds. 
Narkotyków i Przestępczości (UNODC) 
dotyczący zwalczania przestępstw 
przeciwko dzikiej faunie i lasom,

Or. cs

Poprawka 15
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Umocowanie 42 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
XXXX/XXXX w sprawie ustanowienia 
ram ułatwiających zrównoważone 
inwestycje,

Or. cs

Poprawka 16
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Umocowanie 42 f (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając sprawozdanie FAO 
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o stanie lasów na świecie w 2020 r.,

Or. cs

Poprawka 17
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zróżnicowane 
pod względem biologicznym lasy będące 
naturalnymi pochłaniaczami dwutlenku 
węgla są niezbędne w walce ze zmianą 
klimatu zgodnie z celami porozumienia 
paryskiego, jakimi jest utrzymanie wzrostu 
średniej temperatury na świecie znacznie 
niższego niż 2 °C powyżej poziomu sprzed 
epoki przemysłowej oraz dążenie do tego, 
by ograniczyć wzrost do 1,5 °C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej, a 
także do przystosowania się do zmiany 
klimatu i zachowania różnorodności 
biologicznej;

A. mając na uwadze, że zróżnicowane 
pod względem biologicznym lasy będące 
naturalnymi pochłaniaczami dwutlenku 
węgla są niezbędne w walce ze zmianą 
klimatu zgodnie z celami porozumienia 
paryskiego, jakimi jest utrzymanie wzrostu 
średniej temperatury na świecie znacznie 
niższego niż 2 °C powyżej poziomu sprzed 
epoki przemysłowej oraz dążenie do tego, 
by ograniczyć wzrost do 1,5 °C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej, 
ponieważ z najlepszych dostępnych 
danych naukowych wynika, że 
ograniczenie wzrostu temperatury do 
1,5°C przyczyniłoby się znacznie do 
zmniejszenia szkód dla ludzi i 
ekosystemów naturalnych w porównaniu 
ze wzrostem temperatury o 2°C, a także do 
przystosowania się do zmiany klimatu i 
zachowania różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 18
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka
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A. mając na uwadze, że zróżnicowane 
pod względem biologicznym lasy będące 
naturalnymi pochłaniaczami dwutlenku 
węgla są niezbędne w walce ze zmianą 
klimatu zgodnie z celami porozumienia 
paryskiego, jakimi jest utrzymanie wzrostu 
średniej temperatury na świecie znacznie 
niższego niż 2 °C powyżej poziomu sprzed 
epoki przemysłowej oraz dążenie do tego, 
by ograniczyć wzrost do 1,5 °C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej, a 
także do przystosowania się do zmiany 
klimatu i zachowania różnorodności 
biologicznej;

A. mając na uwadze, że zróżnicowane 
pod względem biologicznym, 
wielofunkcyjne i objęte zrównoważoną 
gospodarką lasy będące naturalnymi 
pochłaniaczami i magazynami dwutlenku 
węgla oraz źródłem surowców służących 
do magazynowania dwutlenku węgla w 
produktach leśnych jako zastępnikach 
materiałów, których produkcja wiąże się z 
wysokimi emisjami, są niezbędne w walce 
ze zmianą klimatu zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego, jakimi jest 
utrzymanie wzrostu średniej temperatury 
na świecie znacznie niższego niż 2 °C 
powyżej poziomu sprzed epoki 
przemysłowej oraz dążenie do tego, by 
ograniczyć wzrost do 1,5 °C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej, a 
także do przystosowania się do zmiany 
klimatu i zachowania różnorodności 
biologicznej;

Or. en

Poprawka 19
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zróżnicowane 
pod względem biologicznym lasy będące 
naturalnymi pochłaniaczami dwutlenku 
węgla są niezbędne w walce ze zmianą 
klimatu zgodnie z celami porozumienia 
paryskiego, jakimi jest utrzymanie wzrostu 
średniej temperatury na świecie znacznie 
niższego niż 2 °C powyżej poziomu sprzed 
epoki przemysłowej oraz dążenie do tego, 
by ograniczyć wzrost do 1,5 °C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej, a 
także do przystosowania się do zmiany 
klimatu i zachowania różnorodności 
biologicznej;

A. mając na uwadze, że zróżnicowane 
pod względem biologicznym lasy będące 
naturalnymi pochłaniaczami dwutlenku 
węgla są niezbędne w walce ze zmianą 
klimatu zgodnie z celami porozumienia 
paryskiego, jakimi jest utrzymanie wzrostu 
średniej temperatury na świecie znacznie 
niższego niż 2 °C powyżej poziomu sprzed 
epoki przemysłowej oraz dążenie do tego, 
by ograniczyć wzrost do 1,5 °C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej, a 
także do przystosowania się do zmiany 
klimatu i zachowania różnorodności 
biologicznej; mając na uwadze, że nie 
tylko obszary wylesione, ale również lasy, 
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które uległy degradacji wskutek 
działalności człowieka, mogą stać się 
źródłem dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 20
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zróżnicowane 
pod względem biologicznym lasy będące 
naturalnymi pochłaniaczami dwutlenku 
węgla są niezbędne w walce ze zmianą 
klimatu zgodnie z celami porozumienia 
paryskiego, jakimi jest utrzymanie wzrostu 
średniej temperatury na świecie znacznie 
niższego niż 2 °C powyżej poziomu sprzed 
epoki przemysłowej oraz dążenie do tego, 
by ograniczyć wzrost do 1,5 °C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej, a 
także do przystosowania się do zmiany 
klimatu i zachowania różnorodności 
biologicznej;

A. mając na uwadze, że zróżnicowane 
pod względem biologicznym lasy będące 
naturalnymi pochłaniaczami dwutlenku 
węgla oraz objętymi zrównoważoną 
gospodarką źródłami surowców 
odnawialnych zastępujących materiały, 
których produkcja jest energochłonna i 
wiąże się z wysokimi emisjami, są 
niezbędne w walce ze zmianą klimatu 
zgodnie z celami porozumienia paryskiego, 
jakimi jest utrzymanie wzrostu średniej 
temperatury na świecie znacznie niższego 
niż 2 °C powyżej poziomu sprzed epoki 
przemysłowej oraz dążenie do tego, by 
ograniczyć wzrost do 1,5 °C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej, a 
także do przystosowania się do zmiany 
klimatu i zachowania różnorodności 
biologicznej;

Or. en

Poprawka 21
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zróżnicowane A. mając na uwadze, że zróżnicowane 
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pod względem biologicznym lasy będące 
naturalnymi pochłaniaczami dwutlenku 
węgla są niezbędne w walce ze zmianą 
klimatu zgodnie z celami porozumienia 
paryskiego, jakimi jest utrzymanie wzrostu 
średniej temperatury na świecie znacznie 
niższego niż 2 °C powyżej poziomu sprzed 
epoki przemysłowej oraz dążenie do tego, 
by ograniczyć wzrost do 1,5 °C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej, a 
także do przystosowania się do zmiany 
klimatu i zachowania różnorodności 
biologicznej;

pod względem biologicznym oraz 
zarządzane w sposób zrównoważony lasy 
będące naturalnymi pochłaniaczami 
dwutlenku węgla, także źródłem 
materiałów i energii zastępujących 
bardzie emisyjne alternatywy, są 
niezbędne w walce ze zmianą klimatu 
zgodnie z celami porozumienia paryskiego, 
jakimi jest utrzymanie wzrostu średniej 
temperatury na świecie znacznie niższego 
niż 2 °C powyżej poziomu sprzed epoki 
przemysłowej oraz dążenie do tego, by 
ograniczyć wzrost do 1,5 °C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej, a 
także do przystosowania się do zmiany 
klimatu i zachowania różnorodności 
biologicznej;

Or. pl

Poprawka 22
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że woda to 
cenny zasób; mając na uwadze, że brak 
lub niewłaściwe wdrożenie ram prawnych 
dotyczących ochrony zasobów wodnych 
uniemożliwia kontrolę wykorzystania tych 
zasobów, a jednocześnie umożliwia 
nadmierny pobór wód, zanieczyszczanie i 
masowy wykup zasobów wodnych; mając 
na uwadze, że taka sytuacja ma 
negatywne skutki dla ekosystemów 
znajdujących się poniżej zbiorników 
wodnych oraz dla społeczności lokalnych; 
mając na uwadze przypadki masowego 
wykupu zasobów wodnych związanego z 
produkcją towarów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów1a;
_________________
1a Zob. np. Atlas sprawiedliwości w 



AM\1210205PL.docx 13/344 PE655.680v01-00

PL

dziedzinie ochrony środowiska 
naturalnego 
https://ejatlas.org/conflict/water-
grabbing-and-agribusiness-in-the-south-
coast-of-guatemala – na przykładzie 
Gwatemali (trzcina cukrowa, olej 
palmowy i banany).

Or. en

Poprawka 23
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że wylesianie i 
ingerencja w lasy wywierają ogromny 
wpływ na siedliska gatunków żyjących 
dziko i prowadzą do zwiększonego 
kontaktu dzikich zwierząt, ludzi i zwierząt 
udomowionych, co zwiększa ryzyko 
nowych wybuchów epidemii i pandemii 
chorób pochodzących z dzikiej przyrody; 
mając na uwadze, że ponad dwie trzecie 
nowo występujących chorób zakaźnych 
pochodzi od zwierząt, w znacznej 
większości – od zwierząt dzikich;

Or. en

Poprawka 24
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że lasy świadczą 
ważne usługi ekosystemowe na rzecz 
społeczeństwa, takie jak czyste powietrze, 
regulacja przepływu wody, ograniczenie 
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emisji dwutlenku węgla, ochrona 
przeciwko erozji wodnej i wietrznej, 
siedliska dla zwierząt i roślin, 
rekultywacja terenów zdegradowanych, 
odporność na zmianę klimatu;

Or. ro

Poprawka 25
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że wylesianie 
wpływa na system opadów 
atmosferycznych, że wartość naturalnej 
regulacji przepływów wody w lasach 
oszacowano na 1 360 do 5 235 USD 
rocznie na hektar (liczby z 2007 r.)1a oraz 
że na tę „usługę naturalną” silnie 
oddziałuje wylesianie, co przyczyni się do 
wzrostu kosztów;
_________________
1a Cook, Instytut Goddarda Studiów 
Kosmicznych NASA, 2005 r.

Or. en

Poprawka 26
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w lasach na 
całym świecie żyje 300 mln osób; mając 
na uwadze, że lasy stanowią źródło 
utrzymania dla około 1,6 miliarda ludzi 
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na świecie i stanowią dużą część 
terytoriów tradycyjnie zamieszkałych przez 
ludy tubylcze;

Or. it

Poprawka 27
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w państwach 
Ameryki Południowej (np. w Argentynie i 
Brazylii), w Azji Południowo-Wschodniej 
(w Indonezji, Malezji i Tajlandii) oraz w 
Afryce Zachodniej i Środkowej rolnictwo 
rozwija się kosztem lasów;

Or. fr

Poprawka 28
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że lasy i 
różnorodność biologiczna są wartością 
samą w sobie, wykraczającą poza wartość 
użytkową dla człowieka, w tym jako 
magazyny dwutlenku węgla, a wartości tej 
nie da się określić kwotowo ani ilościowo;

Or. en

Poprawka 29
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 



PE655.680v01-00 16/344 AM\1210205PL.docx

PL

Luena

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w 
sprawozdaniu specjalnym IPCC ONZ 
zatytułowanym „Globalne ocieplenie o 1,5 
°C” wykazano wyraźne korzyści dla ludzi i 
ekosystemów naturalnych wynikające z 
ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 
°C w porównaniu z ociepleniem o 2 °C;

Or. en

Poprawka 30
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że niektóre z 
największych światowych marek 
uzgodniły, że do 2020 r. stopniowo 
wycofają się z wylesiania, wykorzystując 
olej palmowy pozyskiwany w sposób 
zrównoważony;

Or. en

Poprawka 31
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że środki 
finansowe, jakie UE przeznacza na 
wspieranie lasów i zrównoważonej 
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gospodarki leśnej w krajach partnerskich, 
są niewystarczające wobec skali 
problemu; mając na uwadze, że cel 
dotyczący ochrony i odtworzenia 
ekosystemów naturalnych, w tym lasów, 
należy w większym stopniu uwzględnić we 
wszystkich stosownych programach UE;

Or. en

Poprawka 32
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że lasy zajmują 
30 % powierzchni Ziemi i znajduje się w 
nich 80 % światowej bioróżnorodności; 
mając na uwadze, że lasy stanowią 
niezbędną infrastrukturę organiczną dla 
niektórych najbardziej zagęszczonych, 
delikatnych i zróżnicowanych 
ekosystemów naszej planety;

Or. it

Poprawka 33
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że wylesianie 
stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla 
85 % gatunków zagrożonych lub 
zagrożonych wyginięciem oraz mając na 
uwadze, że w latach 1970–2012 wskutek 
wylesiania z powierzchni Ziemi zniknęło 
już 58 % kręgowców1b;
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_________________
1b Sprawozdanie WWF, Zoological society 
of London i Stockholm Resilience Centre 
„Living Planet Report 2016” 
(„Sprawozdanie dotyczące żyjącej planety 
– 2016”).

Or. en

Poprawka 34
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że jednym z 
największych wyzwań naszych czasów jest 
znalezienie sposobu na zwiększenie 
produkcji rolnej, aby sprostać wzrostowi 
demograficznemu na świecie, oraz 
poprawa bezpieczeństwa żywnościowego 
bez zmniejszania lesistości;

Or. fr

Poprawka 35
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że emisje 
wynikające ze zmiany użytkowania 
gruntów, zwłaszcza w związku z 
wylesianiem, stanowią około 12 % 
globalnych emisji gazów cieplarnianych i 
zajmują drugie miejsce wśród przyczyn 
zmian klimatu, po spalaniu węgla, ropy 
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naftowej i gazu;

Or. en

Poprawka 36
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że wylesianie 
dotyka szczególnie lasy pierwotne; mając 
na uwadze, że lasy pierwotne są niezwykle 
zasobne w pierwiastek węgiel, a ponadto 
charakteryzują się wyjątkowo bogatą 
bioróżnorodnością i unikalnymi 
warunkami ekologicznymi, a zatem nie 
można ich zastąpić nowo sadzonymi 
lasami;

Or. it

Poprawka 37
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że niszczenie 
siedlisk gatunków żyjących dziko, takich 
jak lasy, ułatwia rozprzestrzenianie się 
wirusów, a FAO potwierdza, że wzrost 
liczby nowych chorób zakaźnych ma 
związek z coraz szybszym ubytkiem 
powierzchni lasów tropikalnych, 
zwłaszcza na potrzeby plantacji olejowców 
lub soi1c;

_________________
1c Bruce A. Wilcox i Brett Ellis, Center for 
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Infectious Disease Ecology, Asia-Pacific 
Institute for Tropical Medicine and 
Infectious Diseases, Uniwersytet 
Hawajski, Manoa, USA, 2006 r.

Or. en

Poprawka 38
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że lasy 
zapewniają źródło utrzymania i dochód 25 
% mieszkańców świata;

Or. en

Poprawka 39
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że do uporania 
się z utratą różnorodności biologicznej i 
kryzysem klimatycznym niezbędne jest, 
aby lasy chroniono i odtwarzano w sposób 
maksymalizujący ich zdolność do 
magazynowania dwutlenku węgla i 
ochrony różnorodności biologicznej; 
mając na uwadze, że jest to rozwiązanie 
korzystne dla wszystkich stron, gdyż 
sprzyjanie osiąganiu w istniejących lasach 
maksymalnego potencjału 
magazynowania dwutlenku węgla, przy 
jednoczesnym odtworzeniu uprzednio 
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zdegradowanych ekosystemów i 
umożliwieniu rozkładu materiałów 
organicznych, chroni również 
różnorodność biologiczną, a także glebę, 
powietrze, grunty i wodę;

Or. en

Poprawka 40
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, César Luena

Projekt rezolucji
Motyw A d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że dla wielu 
osób i ludów lasy mają wartość kulturową, 
społeczną i duchową;

Or. en

Poprawka 41
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Motyw A e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ae. mając na uwadze, że w ciągu 
ostatnich 18 lat następowała coraz 
większa utrata pokrywy leśnej na świecie, 
a w samym 2019 r. zniszczeniu uległo 3,8 
mln hektarów pierwotnych lasów 
deszczowych;

Or. en

Poprawka 42
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Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Jytte Guteland, Mohammed Chahim

Projekt rezolucji
Motyw A f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Af. mając na uwadze, że powiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
do celów rolniczych odpowiada za ok. 80 
% światowego wylesiania;

Or. en

Poprawka 43
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena

Projekt rezolucji
Motyw A g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ag. mając na uwadze, że źródła 
utrzymania i bezpieczeństwo żywnościowe 
ubogiej ludności na świecie 
zamieszkującej tereny wiejskie zależy od 
tętniących życiem lasów i drzew, a dowody 
wskazują, że około 40 % osób żyjących w 
skrajnym ubóstwie na terenach wiejskich 
– około 250 mln osób – zamieszkuje lasy i 
sawanny;

Or. en

Poprawka 44
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, César Luena

Projekt rezolucji
Motyw A h (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ah. mając na uwadze, że w 2018 r. co 
tydzień ofiarami morderstw padało ponad 
trzech obrońców praw własności gruntu i 
środowiska;

Or. en

Poprawka 45
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, César Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Motyw A i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ai. mając na uwadze, że w konfliktach 
o zasoby i użytkowanie gruntów w 
Amazonii w ciągu ostatniej dekady zginęło 
ponad 300 osób;

Or. en

Poprawka 46
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że konsumpcja w 
Unii przyczynia się do 10 % globalnego 
wylesiania;

B. mając na uwadze, że konsumpcja w 
Unii przyczynia się do 10 % globalnego 
wylesiania oraz że źródłem 
konsumowanych w Unii towarów i usług, 
które przyczyniały się do wylesiania (w 
latach 1990–2008), była przede wszystkim 
Ameryka Południowa i Azja Południowo-
Wschodnia, a także mając na uwadze, że 
w Azji Południowo-Wschodniej główną 
przyczyną wylesiania, która ma związek z 
przywozem do Unii, jest produkcja oleju 
palmowego, natomiast w Ameryce 
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Południowej jest to głównie produkcja 
wołowiny i soi;

Or. fr

Poprawka 47
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że konsumpcja w 
Unii przyczynia się do 10 % globalnego 
wylesiania;

B. mając na uwadze, że konsumpcja w 
Unii odpowiada za 10 % globalnego 
wylesiania; w przeliczeniu na rzeczywiste 
wartości oznacza to np. 4,45 mln ha 
wylesionych na potrzeby konsumpcji soi, 
1,3 mln ha do celów hodowli zwierząt 
gospodarskich i około 198 000 ha do 
celów produkcji drewna1a;
_________________
1a Studium wykonalności dotyczące 
możliwości intensyfikacji działań UE 
przeciwko wylesianiu, zlecone przez 
Komisję Europejską, 2018 r.; 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/feasibility_study_deforestation_kh0418
199enn_main_report.pdf s. 26–29

Or. en

Poprawka 48
Hildegard Bentele, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że konsumpcja w 
Unii przyczynia się do 10 % globalnego 
wylesiania;

B. mając na uwadze, że mimo 
wszystkich podjętych dotychczas działań 
lasy na świecie nadal się kurczą, a obecna 
polityka nie daje możliwości odpowiedniej 



AM\1210205PL.docx 25/344 PE655.680v01-00

PL

ochrony i zrównoważonego użytkowania 
lasów na świecie;

Or. en

Poprawka 49
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że konsumpcja w 
Unii przyczynia się do 10 % globalnego 
wylesiania;

B. mając na uwadze, że zgodnie z 
szacunkami konsumpcja w Unii 
przyczynia się do co najmniej 10 % 
globalnego wylesiania;

Or. en

Poprawka 50
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że konsumpcja w 
Unii przyczynia się do 10 % globalnego 
wylesiania;

B. mając na uwadze, że zgodnie z 
szacunkami konsumpcja w Unii 
przyczynia się do co najmniej 10 % 
globalnego wylesiania;

Or. en

Poprawka 51
Nicolae Ştefănuță, Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Motyw B
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że konsumpcja w 
Unii przyczynia się do 10 % globalnego 
wylesiania;

B. mając na uwadze, że zgodnie z 
szacunkami konsumpcja w Unii 
przyczynia się do co najmniej 10 % 
globalnego wylesiania;

Or. en

Poprawka 52
Clare Daly, Mick Wallace, Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że konsumpcja w 
Unii przyczynia się do 10 % globalnego 
wylesiania;

B. mając na uwadze, że konsumpcja w 
Unii bezpośrednio przyczynia się do 10 % 
globalnego wylesiania;

Or. en

Poprawka 53
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że wyniki 
najnowszych badań wskazują, że niektóre 
instytucje finansowe z siedzibą w UE były 
głównym źródłem finansowania sześciu 
największych przedsiębiorstw z sektora 
agrobiznesu zaangażowanych w 
wylesianie lasów mających krytyczne 
znaczenie dla klimatu, położonych w 
Brazylii, dorzeczu Konga i Papui-Nowej 
Gwinei; mając na uwadze, że tajne 
międzynarodowe przepływy finansowe i 
brak należytej staranności ze strony 
banków i inwestorów uznano za główne 
czynniki uniemożliwiające tworzenie 
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łańcuchów dostaw niepowodujących 
wylesiania oraz poszanowanie praw 
człowieka w tym kontekście;

Or. it

Poprawka 54
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że nadmierna 
konsumpcja mięsa i przetworów 
mlecznych w UE stanowi jeden z 
czynników przyczyniających się do 
wylesiania, degradacji ekosystemów i 
utraty różnorodności biologicznej na 
świecie; mając na uwadze, że spożycie 
mięsa w 2018 r. wśród obywateli Unii 
wyniosło 69,3 kg na mieszkańca1a, mimo 
że w zrównoważonej i zdrowej diecie 
zaleca się maksymalnie 10–16 kg mięsa 
na mieszkańca; mając na uwadze, że 
kluczowe znaczenie dla powstrzymania 
wylesiania i utraty różnorodności 
biologicznej oraz zatrzymania zmiany 
klimatu ma znaczne ograniczenie 
konsumpcji i produkcji mięsa i 
przetworów mlecznych;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fo
od-farming-
fisheries/farming/documents/medium-
term-outlook-2018-report_en.pdf

Or. en

Poprawka 55
Kateřina Konečná
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Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że zgodnie z 
szacunkami źródło utrzymania ponad 1,6 
mld ludzi zależy od zasobów leśnych; 
mając na uwadze, że lasy są nie tylko 
podstawowym źródłem drewna, żywności i 
włókien, ale także zapewniają 80 % 
światowej różnorodności biologicznej na 
lądzie, są głównym dostawcą wielu usług 
ekosystemowych i odgrywają znaczącą 
rolę w globalnym obiegu węgla w 
przyrodzie; mając na uwadze, że w skali 
roku wylesianie przyczynia się do większej 
ilości emisji gazów cieplarnianych niż 
cała gospodarka UE;

Or. en

Poprawka 56
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że wylesianie i 
degradacja lasów odpowiadają za około 
20 % globalnych emisji dwutlenku węgla 
(CO2) i stanowią również poważne 
zagrożenie w kontekście zmiany klimatu; 
mając na uwadze, że wylesianie postępuje 
w budzącym niepokój tempie 13 mln ha 
rocznie, w większości w regionach 
tropikalnych w krajach rozwijających się;

Or. ro

Poprawka 57
Anna Zalewska
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Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że polityka 
zamówień publicznych w zakresie drewna 
dostarczyła mocnych sygnałów rynkowych 
i przyczyniła się do wyeliminowania z 
rynków UE drewna pochodzącego z 
nielegalnego wyrębu i do promowania 
zrównoważonej gospodarki leśnej;

Or. pl

Poprawka 58
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze wyniki sondażu 
YouGov, które wskazują, że 87 % 
Europejczyków zgadza się co do 
konieczności wprowadzenia nowych 
przepisów prawa zapewniających, aby 
produkty sprzedawane w państwach 
członkowskich nie przyczyniały się do 
globalnego wylesiania;

Or. en

Poprawka 59
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że proponowane 
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umowy handlowe między UE i 
Mercosurem oraz między UE i Peru mogą 
przyczynić się do zwiększenia przepływów 
konsumpcyjnych związanych z 
wylesianiem;

Or. fr

Poprawka 60
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że lasy zajmują 
30 % powierzchni lądu i znajduje się w 
nich 80 % różnorodności biologicznej;

Or. cs

Poprawka 61
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że niedawna 
pandemia COVID-19 świadczy również o 
tym, że ryzyko powstawania i 
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych 
wzrasta wraz z niszczeniem przyrody; 
mając na uwadze, że ochrona i 
przywrócenie różnorodności biologicznej i 
sprawnie funkcjonujących ekosystemów 
ma zatem zasadnicze znaczenie dla 
zwiększenia naszej odporności i 
zapobiegania powstawaniu i 
rozprzestrzenianiu się przyszłych chorób;

Or. ro
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Poprawka 62
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że poprzez 
wkład w wylesianie, degradację i 
przekształcanie światowych lasów UE 
przyczynia się do zwiększenia zagrożenia 
dla ludów tubylczych i społeczności 
lokalnych, które podejmując staranie o 
ochronę swoich lasów, gruntów i 
środowiska, stają się ofiarami naruszeń 
praw człowieka, ataków i zabójstw;

Or. en

Poprawka 63
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że od 2015 r. 
ilość lasów wyciętych w UE wzrosła 
dwukrotnie, co stwarza znaczne problemy 
w zakresie ochrony różnorodności 
biologicznej, erozji gleby i regulacji wód, 
w tym zapobiegania powodziom, a także 
stanowi poważne zagrożenie dla zdolności 
UE do wykorzystywania tych ekosystemów 
jako pochłaniaczy dwutlenku węgla1b;
_________________
1b 
https://www.nature.com/articles/s41586-
020-2438-y

Or. en
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Poprawka 64
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze kulturową, 
społeczną i duchową wartość lasów;

Or. cs

Poprawka 65
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że zalesianie i 
rekultywacja zdegradowanych terenów 
leśnych mogą przyczynić się do 
zmniejszenia presji na lasy pierwotne i być 
dodatkową metodą skutecznej obrony w 
walce ze zmianą klimatu;

Or. ro

Poprawka 66
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że lasy stanowią 
źródło utrzymania i dochodu dla około 25 
% ludności świata i ich niszczenie ma 
poważne konsekwencje dla źródeł 
utrzymania najbardziej zagrożonej 
ludności, w tym ludów tubylczych, które 
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są w znacznym stopniu zależne od 
ekosystemów leśnych;

Or. cs

Poprawka 67
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu, utrata różnorodności 
biologicznej na całym świecie oraz 
niszczenie i modyfikowanie siedlisk 
przyrodniczych, w tym lasów, znacznie 
zwiększają ryzyko występowania nowych 
chorób odzwierzęcych;

Or. en

Poprawka 68
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Motyw B d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bd. mając na uwadze, że wylesianie 
może mieć niszczycielski wpływ na źródła 
dochodu najbardziej zagrożonej ludności, 
w tym ludów tubylczych, które zależą w 
znacznym stopniu od ekosystemów 
leśnych;

Or. ro

Poprawka 69
Stanislav Polčák
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Projekt rezolucji
Motyw B d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bd. mając na uwadze, że co prawda w 
ostatnich dziesięcioleciach powierzchnia 
lasów w UE wzrosła – chociaż ich jakość 
spada, natomiast wylesianie w innych 
regionach, zwłaszcza tropikalnych, 
postępuje w alarmującym tempie;

Or. cs

Poprawka 70
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Motyw B e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Be. mając na uwadze, że w latach 
1990–2016 w wyniku działalności 
człowieka zniszczono 1,3 mln km2 lasów 
na świecie, co oznacza, że co godzinę 
znika powierzchnia lasów równa 
powierzchni 800 boisk piłkarskich;

Or. cs

Poprawka 71
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Motyw B f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bf. mając na uwadze, że na całym 
świecie coraz silniejsza jest presja 
społeczna dotycząca funkcji lasów 
niezwiązanych z produkcją, często z 
całkowitej sprzeczności z pogarszającym 
się stanem lasów;
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Or. cs

Poprawka 72
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że powiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
do celów rolniczych odpowiada za ok. 80 
% światowego wylesiania; w tym 
kontekście zaznacza, że w komunikacie 
Komisji zatytułowanym 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
z lipca 2019 r. uznano, że popyt unijny na 
olej palmowy, mięso, soję, kakao, 
kukurydzę, drewno, kauczuk, w tym w 
formie produktów przetworzonych lub 
usług, znajduje się wśród głównych 
czynników przyczyniających się do 
wylesiania, niszczenia ekosystemów i 
naruszania praw człowieka na całym 
świecie;

1. podkreśla, że powiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
do celów rolniczych odpowiada za ok. 80 
% światowego wylesiania; podkreśla, że 
według Banku Światowego2a oprócz 
sektorów wydobywczych, np. sektorów 
wydobycia ropy naftowej i gazu, które 
przyczyniają się do degradacji lasów, za 
niemal 7 % globalnego wylesiania 
odpowiadają np. sektory wydobycia złota i 
diamentów; przypomina, że do głównych 
przyczyn wylesiania, a w konsekwencji – 
różnorodności biologicznej – należą 
również tamy2b; w tym kontekście 
zaznacza, że w komunikacie Komisji 
zatytułowanym „Zintensyfikowanie 
działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania 
światowych lasów” z lipca 2019 r. uznano, 
że popyt unijny na olej palmowy, mięso, 
soję, kakao, kukurydzę, drewno, kauczuk, 
w tym w formie produktów 
przetworzonych lub usług, znajduje się 
wśród głównych czynników 
przyczyniających się do wylesiania, 
degradacji lasów, niszczenia ekosystemów 
i naruszania praw człowieka na całym 
świecie;

_________________
2a Zob. 
https://blogs.worldbank.org/voices/low-
carbon-future-must-protect-worlds-
forests.
2b Z powodu tam domy utraciło już 40–80 
mln osób, a grozi to również kolejnym 
500–750 mln osób mieszkających w 
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pobliżu rzek. W samej Amazonii z powodu 
tam 10 % ryb jest zagrożonych 
wyginięciem. Szacuje się, że niektóre 
zbiorniki mają o 40 % wyższy udział w 
zmianie klimatu niż kopalnie węgla tych 
samych rozmiarów. Łącznie tamy 
odpowiadają za 4 % emisji CO2 na 
świecie. (Światowy Fundusz na rzecz 
Przyrody, „Living Amazon Report 2016. A 
regional approach to conservation in the 
Amazon” („Sprawozdanie dotyczące 
żyjącej Amazonii 2016. Regionalne 
podejście do ochrony w Amazonii”).) Zob. 
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/do
wnloads/wwf_living_amazon__report_201
6_mid_res_spreads_1.pdf.

Or. en

Poprawka 73
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że powiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
do celów rolniczych odpowiada za ok. 80 
% światowego wylesiania; w tym 
kontekście zaznacza, że w komunikacie 
Komisji zatytułowanym 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
z lipca 2019 r. uznano, że popyt unijny na 
olej palmowy, mięso, soję, kakao, 
kukurydzę, drewno, kauczuk, w tym w 
formie produktów przetworzonych lub 
usług, znajduje się wśród głównych 
czynników przyczyniających się do 
wylesiania, niszczenia ekosystemów i 
naruszania praw człowieka na całym 
świecie;

1. podkreśla, że powiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
do celów rolniczych odpowiada za ok. 80 
% światowego wylesiania i że wynika to 
bezpośrednio ze wzrostu zapotrzebowania 
na produkty rolne, które jest rezultatem 
gwałtownego wzrostu liczby ludności na 
świecie; w tym kontekście zaznacza, że w 
komunikacie Komisji zatytułowanym 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
z lipca 2019 r. uznano, że popyt unijny na 
olej palmowy, mięso, soję, kakao, 
kukurydzę, drewno, kauczuk, w tym w 
formie produktów przetworzonych lub 
usług, znajduje się wśród głównych 
czynników przyczyniających się do 
wylesiania, niszczenia ekosystemów i 
naruszania praw człowieka na całym 
świecie, ale że Komisja nie wymieniła w 
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swoim komunikacie podstawowego 
wyzwania, którym jest wzrost liczby 
ludności na świecie i jego wpływ na 
środowisko;

Or. fr

Poprawka 74
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że powiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
do celów rolniczych odpowiada za ok. 80 
% światowego wylesiania; w tym 
kontekście zaznacza, że w komunikacie 
Komisji zatytułowanym 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
z lipca 2019 r. uznano, że popyt unijny na 
olej palmowy, mięso, soję, kakao, 
kukurydzę, drewno, kauczuk, w tym w 
formie produktów przetworzonych lub 
usług, znajduje się wśród głównych 
czynników przyczyniających się do 
wylesiania, niszczenia ekosystemów i 
naruszania praw człowieka na całym 
świecie;

1. podkreśla, że powiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
do celów rolniczych odpowiada za ok. 80 
% światowego wylesiania; w tym 
kontekście zaznacza, że w komunikacie 
Komisji zatytułowanym 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
z lipca 2019 r. uznano, że popyt unijny na 
olej palmowy, mięso, soję, kakao, 
kukurydzę, drewno, kauczuk, w tym w 
formie produktów przetworzonych lub 
usług, przyczynia się do znacznego 
wzrostu wylesiania, niszczenia 
ekosystemów i naruszania praw człowieka 
na całym świecie; w tym kontekście 
podkreśla, że konsumpcja UE odpowiada 
za około 10 % światowego wylesiania 
uwzględnionym w ogólnej końcowej 
konsumpcji surowców powodujących 
wylesianie; 

Or. it

Poprawka 75
Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że powiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
do celów rolniczych odpowiada za ok. 80 
% światowego wylesiania; w tym 
kontekście zaznacza, że w komunikacie 
Komisji zatytułowanym 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
z lipca 2019 r. uznano, że popyt unijny na 
olej palmowy, mięso, soję, kakao, 
kukurydzę, drewno, kauczuk, w tym w 
formie produktów przetworzonych lub 
usług, znajduje się wśród głównych 
czynników przyczyniających się do 
wylesiania, niszczenia ekosystemów i 
naruszania praw człowieka na całym 
świecie;

1. podkreśla, że powiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
do celów rolniczych odpowiada za ok. 80 
% światowego wylesiania; w tym 
kontekście zaznacza, że w komunikacie 
Komisji zatytułowanym 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
z lipca 2019 r. uznano, że popyt unijny na 
olej palmowy, mięso, soję, kakao, 
kukurydzę, drewno, kauczuk, a także na 
bawełnę, kawę, trzcinę cukrową, rzepak 
oraz krewetki pochodzące z namorzynów, 
w tym w formie produktów 
przetworzonych lub usług, znajduje się 
wśród głównych czynników 
przyczyniających się do wylesiania, 
niszczenia ekosystemów i naruszania praw 
człowieka na całym świecie;

Or. fr

Poprawka 76
Hildegard Bentele, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że powiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
do celów rolniczych odpowiada za ok. 80 
% światowego wylesiania; w tym 
kontekście zaznacza, że w komunikacie 
Komisji zatytułowanym 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
z lipca 2019 r. uznano, że popyt unijny na 
olej palmowy, mięso, soję, kakao, 
kukurydzę, drewno, kauczuk, w tym w 
formie produktów przetworzonych lub 
usług, znajduje się wśród głównych 
czynników przyczyniających się do 
wylesiania, niszczenia ekosystemów i 

1. uznaje, że czynniki przyczyniające 
się do wylesiania są wielorakie i złożone; 
zauważa, że według badań FAO 
powiększanie powierzchni gruntów 
wykorzystywanych do celów rolniczych 
odpowiada za ok. 80 % światowego 
wylesiania; w tym kontekście zaznacza, że 
w komunikacie Komisji zatytułowanym 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
z lipca 2019 r. uznano, że popyt unijny na 
olej palmowy, mięso, soję, kakao, 
kukurydzę, drewno, kauczuk, w tym w 
formie produktów przetworzonych lub 
usług, stanowi około 10 % globalnego 
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naruszania praw człowieka na całym 
świecie;

wylesiania uwzględnionego w łącznej 
konsumpcji końcowej;

Or. en

Poprawka 77
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że powiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
do celów rolniczych odpowiada za ok. 80 
% światowego wylesiania; w tym 
kontekście zaznacza, że w komunikacie 
Komisji zatytułowanym 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
z lipca 2019 r. uznano, że popyt unijny na 
olej palmowy, mięso, soję, kakao, 
kukurydzę, drewno, kauczuk, w tym w 
formie produktów przetworzonych lub 
usług, znajduje się wśród głównych 
czynników przyczyniających się do 
wylesiania, niszczenia ekosystemów i 
naruszania praw człowieka na całym 
świecie;

1. podkreśla, że powiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
do celów rolniczych odpowiada za ok. 80 
% światowego wylesiania; w tym 
kontekście zaznacza, że w komunikacie 
Komisji zatytułowanym 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
z lipca 2019 r. uznano, że popyt unijny na 
olej palmowy, mięso, soję, kakao, 
kukurydzę, drewno, kauczuk, w tym w 
formie produktów przetworzonych lub 
usług, znajduje się wśród głównych 
czynników przyczyniających się do 
wylesiania;

Or. es

Poprawka 78
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że powiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 

1. podkreśla, że powiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
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do celów rolniczych odpowiada za ok. 80 
% światowego wylesiania; w tym 
kontekście zaznacza, że w komunikacie 
Komisji zatytułowanym 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
z lipca 2019 r. uznano, że popyt unijny na 
olej palmowy, mięso, soję, kakao, 
kukurydzę, drewno, kauczuk, w tym w 
formie produktów przetworzonych lub 
usług, znajduje się wśród głównych 
czynników przyczyniających się do 
wylesiania, niszczenia ekosystemów i 
naruszania praw człowieka na całym 
świecie;

do celów rolniczych odpowiada za ok. 80 
% światowego wylesiania; w tym 
kontekście zaznacza, że w komunikacie 
Komisji zatytułowanym 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
z lipca 2019 r. uznano, że popyt unijny na 
olej palmowy, mięso, soję, kakao, 
kukurydzę, drewno, kauczuk, w tym w 
formie produktów przetworzonych lub 
usług, znajduje się wśród głównych 
czynników przyczyniających się do 
wylesiania, degradacji lasów, niszczenia 
ekosystemów i naruszania praw człowieka 
na całym świecie;

Or. en

Poprawka 79
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że powiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
do celów rolniczych odpowiada za ok. 80 
% światowego wylesiania; w tym 
kontekście zaznacza, że w komunikacie 
Komisji zatytułowanym 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
z lipca 2019 r. uznano, że popyt unijny na 
olej palmowy, mięso, soję, kakao, 
kukurydzę, drewno, kauczuk, w tym w 
formie produktów przetworzonych lub 
usług, znajduje się wśród głównych 
czynników przyczyniających się do 
wylesiania, niszczenia ekosystemów i 
naruszania praw człowieka na całym 
świecie;

1. podkreśla, że powiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
do celów rolniczych odpowiada za ok. 80 
% światowego wylesiania; w tym 
kontekście zaznacza, że w komunikacie 
Komisji zatytułowanym 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
z lipca 2019 r. uznano, że popyt unijny na 
olej palmowy, mięso, soję, kakao, 
kukurydzę, drewno, kauczuk, w tym w 
formie produktów przetworzonych lub 
usług, znajduje się wśród głównych 
czynników przyczyniających się do 
wylesiania, degradacji lasów, niszczenia 
ekosystemów i naruszania praw człowieka 
na całym świecie;

Or. en
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Poprawka 80
Nicolae Ştefănuță, Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że powiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
do celów rolniczych odpowiada za ok. 80 
% światowego wylesiania; w tym 
kontekście zaznacza, że w komunikacie 
Komisji zatytułowanym 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
z lipca 2019 r. uznano, że popyt unijny na 
olej palmowy, mięso, soję, kakao, 
kukurydzę, drewno, kauczuk, w tym w 
formie produktów przetworzonych lub 
usług, znajduje się wśród głównych 
czynników przyczyniających się do 
wylesiania, niszczenia ekosystemów i 
naruszania praw człowieka na całym 
świecie;

1. podkreśla, że powiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
do celów rolniczych odpowiada za ok. 80 
% światowego wylesiania; w tym 
kontekście zaznacza, że w komunikacie 
Komisji zatytułowanym 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
z lipca 2019 r. uznano, że popyt unijny na 
olej palmowy, mięso, soję, kakao, 
kukurydzę, drewno, kauczuk, w tym w 
formie produktów przetworzonych lub 
usług, znajduje się wśród głównych 
czynników przyczyniających się do 
wylesiania, degradacji lasów, niszczenia 
ekosystemów i naruszania praw człowieka 
na całym świecie;

Or. en

Poprawka 81
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zauważa, że powiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
do celów rolniczych odpowiada za ok. 80 
% światowego wylesiania; w tym 
kontekście zaznacza, że w komunikacie 
Komisji zatytułowanym 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
z lipca 2019 r. uznano, że popyt unijny na 
olej palmowy, mięso, soję, kakao, 
kukurydzę, drewno, kauczuk, w tym w 

1. zauważa, że powiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
do celów rolniczych odpowiada za ok. 80 
% światowego wylesiania; w tym 
kontekście zaznacza, że w komunikacie 
Komisji zatytułowanym 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
z lipca 2019 r. uznano, że popyt unijny na 
olej palmowy, mięso, soję, kakao, 
kukurydzę, drewno, kauczuk, w tym w 
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formie produktów przetworzonych lub 
usług, znajduje się wśród głównych 
czynników przyczyniających się do 
wylesiania, niszczenia ekosystemów i 
naruszania praw człowieka na całym 
świecie;

formie produktów przetworzonych lub 
usług, znajduje się wśród głównych 
czynników przyczyniających się do 
wylesiania, niszczenia ekosystemów i 
związanego z tym naruszania praw 
człowieka na całym świecie;

Or. cs

Poprawka 82
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że powiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
do celów rolniczych odpowiada za ok. 80 
% światowego wylesiania; w tym 
kontekście zaznacza, że w komunikacie 
Komisji zatytułowanym 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
z lipca 2019 r. uznano, że popyt unijny na 
olej palmowy, mięso, soję, kakao, 
kukurydzę, drewno, kauczuk, w tym w 
formie produktów przetworzonych lub 
usług, znajduje się wśród głównych 
czynników przyczyniających się do 
wylesiania, niszczenia ekosystemów i 
naruszania praw człowieka na całym 
świecie;

1. podkreśla, że powiększanie 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
do celów rolniczych odpowiada za ok. 80 
% światowego wylesiania; w tym 
kontekście zaznacza, że w komunikacie 
Komisji zatytułowanym 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
z lipca 2019 r. uznano, że popyt unijny na 
olej palmowy, mięso, soję, kakao, 
kukurydzę, kauczuk, w tym w formie 
produktów przetworzonych lub usług, 
może być jednym z czynników 
przyczyniających się do wylesiania, 
niszczenia ekosystemów i naruszania praw 
człowieka na całym świecie;

Or. en

Poprawka 83
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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1a. zwraca uwagę, że nowe środki 
wprowadzone przez UE powinny stanowić 
rozwiązanie podstawowego problemu, tj. 
przyczyn powiększania powierzchni 
gruntów wykorzystywanych do celów 
rolniczych, oraz że te nowe środki 
powinny być zgodne z holistycznym 
podejściem, aby uwzględniały zarówno 
problemy po stronie podaży, takie jak 
niska produktywność i rentowność, 
nieefektywne gospodarowanie zasobami, 
niepewności co do własności gruntów, 
niedociągnięcia w zarządzaniu i 
egzekwowaniu prawa, jak i problemy po 
stronie popytu, w tym brak polityk 
publicznych promujących zrównoważony 
rozwój i produkty produkowane zgodnie z 
prawem, brak zachęt dla sektora 
prywatnego do pozyskiwania produktów 
produkowanych zgodnie z prawem i w 
sposób zrównoważony, brak świadomości 
wśród konsumentów, poziomy konsumpcji 
produktów, znaczna zależność od 
przywozu pasz, niedociągnięcia w 
łańcuchach dostaw, a także 
nieprawidłowości w sektorze 
inwestycyjnym i finansowym, takie jak 
niewystarczające inwestycje w rolnictwo 
zrównoważone oraz nieodpowiednie 
kontrole finansów i inwestycji w UE;

Or. en

Poprawka 84
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla fakt, że globalne 
wylesianie i degradacja lasów stanowią 
poważne problemy; zwraca uwagę, że 
należy opracować inicjatywy polityczne w 
celu rozwiązania problemów poza UE, ze 
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szczególnym uwzględnieniem tropików i 
czynników napędzających 
niezrównoważone praktyki w lasach spoza 
sektora; podkreśla potrzebę przeglądu 
unijnego rozporządzenia w sprawie 
drewna i planu działań FLEGT 
(egzekwowanie prawa, zarządzanie i 
handel w dziedzinie leśnictwa), aby 
umożliwić lepsze zapobieganie 
wprowadzaniu nielegalnie pozyskiwanego 
drewna na rynek UE; wzywa Komisję do 
przedstawienia nowego horyzontalnego 
wniosku ustawodawczego w sprawie 
wymogów obowiązkowej należytej 
staranności w celu zagwarantowania, aby 
światowe łańcuchy dostaw i przepływy 
finansowe wspierały wyłącznie legalną 
produkcję o zrównoważonym charakterze, 
niepowodującą wylesiania, oraz nie 
prowadziły do łamania praw człowieka;

Or. en

Poprawka 85
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. z najwyższym niepokojem 
zauważa, że w okresie od 2014 r. do 
2018 r. wskaźnik utraty pokrywy leśnej 
wzrósł o 43 % do średniej utraty na 
poziomie 26,1 mln ha rocznie, w 
porównaniu z 18,3 mln ha rocznie w 
okresie od 2002 r. do 2013 r.; wyraża 
szczególne zaniepokojenie utratą lasów 
pierwotnych – według dostępnych danych 
w ciągu ostatnich trzech lat (2016, 2017 i 
2018 r.) odnotowano najwyższe wskaźniki 
utraty w tym stuleciu, przy czym wskaźnik 
wylesiania w samej Amazonii w Brazylii w 
czerwcu 2019 r. wzrósł o 88 % w 
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porównaniu z czerwcem 2018 r.;

Or. en

Poprawka 86
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zauważa, że produkcja towarów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów wpływa negatywnie na 
społeczności lokalne nie tylko przez 
bezpośrednie wylesianie, degradację 
ekosystemów oraz masowy wykup i 
dzierżawę ziemi, ale również przez 
masowy wykup zasobów wodnych, który 
może mieć negatywne skutki dla lasów i 
innych ekosystemów; w związku z tym 
zwraca uwagę, że ramy prawne mające na 
celu zatrzymanie wylesiania i degradacji 
ekosystemów naturalnych powinny 
obejmować kwestię legalności 
zaopatrzenia w wodę do celów produkcji 
towarów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ekosystemów;

Or. en

Poprawka 87
César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. ubolewa, że globalna powierzchnia 
lasów wynosi obecnie tylko około 68 % 
szacowanego poziomu sprzed epoki 
przemysłowej, że w wyniku wycinki lasów 
i produkcji drewna w latach 1990–2015 
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pokrywa leśna zmniejszyła się o 290 mln 
ha oraz że w latach 2000–2013 
powierzchnia lasów niezakłóconych 
ludzką działalnością (obszarów o 
powierzchni ponad 500 km2, w których 
przy pomocy satelitów nie wykryto żadnej 
działalności człowieka) zmniejszyła się o 
7 %1a;
_________________
1a Sprawozdanie IPBES z 2019 r.

Or. es

Poprawka 88
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina deklaracje byłego 
wiceprzewodniczącego Komisji 
Europejskiej ds. miejsc pracy, wzrostu, 
inwestycji i konkurencyjności Jyrkiego 
Katainena, który podkreślił, że 
intensyfikacja wymiany handlowej z Unią 
powinna mieć bardziej zrównoważony 
charakter i że Unia Europejska nie 
zamierza iść na żadne kompromisy, jeżeli 
chodzi o wylesianie1a; w tym kontekście 
przypomina jednak, że Jyrki Katainen 
bronił umowy handlowej z Mercosurem, 
nie zważając na odpowiedzialność Unii za 
środowisko względem państw trzecich;
_________________
1a Przemowa wygłoszona przez 
wiceprzewodniczącego Katainena w 
imieniu przewodniczącego Junckera na 
posiedzeniu plenarnym Parlamentu 
Europejskiego poświęconym prezydencji 
Finlandii w Radzie Unii Europejskiej, 
17 lipca 2019 r., Strasburg.

Or. fr
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Poprawka 89
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zwraca uwagę, że ochrona 
istniejących lasów i zrównoważone 
zwiększanie powierzchni terenów 
zalesionych mogą zapewnić źródła 
utrzymania, zwiększenie dochodu 
społeczności lokalnych oraz umożliwić 
stworzenie zrównoważonej biogospodarki;

Or. ro

Poprawka 90
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że w przeciwieństwie do 
innych produktów produkcja mięsa w 
sposób szczególny przyczynia się do 
wylesiania ze względu na związaną z nią 
potrzebą użytkowania gruntów do celów 
produkcji paszy;

Or. en

Poprawka 91
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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1a. podkreśla znaczenie zapewnienia 
odpowiedniej ochrony sygnalistom i 
obrońcom środowiska;

Or. en

Poprawka 92
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. wzywa Komisję do wykorzystania 
jej znacznych uprawnień w zakresie 
ustanawiania norm na przykład poprzez 
zawieranie umów partnerskich ze 
wszystkimi państwami uczestniczącymi w 
produkcji towarów przyczyniających się 
do wylesiania, uwzględnienie w umowach 
handlowych wiążących szczególnych 
wymogów dotyczących lasów, utworzenie 
wykazu obszarów położonych w 
państwach trzecich, z których mogą 
pochodzić produkty przyczyniające się do 
wylesiania dopuszczone do wprowadzania 
na rynek unijny, uczestniczenie w skali 
międzynarodowej w gospodarowaniu 
takimi produktami wprowadzanymi na 
rynek globalny, określenie minimalnych 
norm w zakresie systemów certyfikacji, a 
także skuteczne zapewnienie jednolitego 
wdrożenia norm w zakresie produktów 
przyczyniających się do wylesiania w 
państwach członkowskich Unii;

Or. en

Poprawka 93
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1b. podkreśla, że obecność dużych 
obszarów leśnych pomaga zapobiegać 
pustynnieniu regionów kontynentalnych; 
proponuje, aby w polityce rozwoju i 
polityce handlowej zwrócić szczególną 
uwagę również na ochronę lasów jako 
źródła wilgoci; podkreśla na przykład, że 
aż 40 % całkowitych opadów 
atmosferycznych w regionie Wyżyny 
Abisyńskiej, będących głównym źródłem 
Nilu, pochodzi z wilgoci wytworzonej w 
lasach w dorzeczu Konga, a także że 
zatrzymanie wylesiania w tym regionie jest 
istotne również ze względu na kryzys 
klimatyczny i uchodźczy;

Or. en

Poprawka 94
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. zwraca uwagę, że ponowne 
zalesianie, odbudowa istniejących 
zdegradowanych lasów i zwiększenie 
pokrywy leśnej w krajobrazach rolniczych 
dzięki systemowi rolno-leśnemu stanowią 
jedyne dostępne źródła ujemnych emisji 
mające znaczny potencjał przyczynienia 
się do osiągnięcia celów porozumienia 
paryskiego;

Or. ro

Poprawka 95
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
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Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. podkreśla potrzebę ogólnego 
ograniczenia konsumpcji w UE, w tym 
zużycia drewna i produktów z drewna, w 
drodze promowania gospodarki o bardziej 
zamkniętym obiegu i priorytetowego 
traktowania najbardziej efektywnego 
wykorzystania drewna, które umożliwia 
magazynowanie dwutlenku węgla przez 
długi czas i minimalizuje wytwarzanie 
odpadów;

Or. en

Poprawka 96
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena, Demetris 
Papadakis

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. podkreśla, że niszczenie i 
degradacja lasów naturalnych odbywa się 
nie tylko na obszarach tropikalnych, ale 
na całym świecie, w tym na terytorium 
Unii i w jej bezpośrednim sąsiedztwie;

Or. en

Poprawka 97
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. odnotowuje, że od grudnia 2015 r. 
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Parlament Europejski przyjął 40 
sprzeciwów wobec przywozu genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy, z czego 
11 dotyczyło przywozu genetycznie 
zmodyfikowanej soi; przypomina, że 
jednym z powodów sprzeciwu wobec tego 
przywozu było wylesianie związane z 
uprawą tych produktów w krajach takich 
jak Brazylia i Argentyna, gdzie uprawia 
się niemal wyłącznie soję zmodyfikowaną 
genetycznie, by móc w uprawach stosować 
więcej pestycydów; odnotowuje niedawno 
opublikowane zrecenzowane badanie 
przeprowadzone przez naukowców z całej 
UE, w którym stwierdzono, że Unia ma 
największy ślad węglowy na świecie pod 
względem przywzozu soi z Brazylii, o 
13,8 % większy niż Chiny, będące 
największym importerem soi na świecie; 
zauważa, że ten duży ślad węglowy Unii 
wynika z jej udziału w emisjach 
pochodzących z wylesiania 
uwzględnionego w konsumpcji4a; 
odnotowuje ponadto, że według Komisji 
soja stanowi, w ujęciu historycznym, 
najważniejszy czynnik w Unii 
przyczyniający się do światowego 
wylesiania i powiązanych emisji, 
odpowiadający za prawie połowę 
wylesiania uwzględnionego w konsumpcji 
w odniesieniu do całego unijnego 
przywozu4b;
_________________
4a Escobar, N., Tizado, E. J., zu 
Ermgassen, E. K., Löfgren, P., Börner, J., 
Godar, J., „Spatially-explicit footprints of 
agricultural commodities: Mapping 
carbon emissions embodied in Brazil's soy 
exports” („Przestrzenny obraz śladu 
towarów rolnych: mapowanie emisji 
dwutlenku węgla uwzględnionych w 
konsumpcji soi wywożonej z Brazylii”), 
Global Environmental Change, nr 62, 
102067, 2020 r., 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0959378019308623. 
4b Sprawozdanie techniczne Komisji – 



PE655.680v01-00 52/344 AM\1210205PL.docx

PL

2013 – 063 zatytułowane „The impact of 
EU consumption on deforestation: 
Comprehensive analysis of the impact of 
EU consumption on deforestation” 
(„Wpływ europejskiej konsumpcji na 
wylesianie: kompleksowa ocena wpływu 
konsumpcji UE na wylesianie”), badanie 
sfinansowane przez Komisję Europejską, 
DG ds. Środowiska, i przeprowadzone 
przez VITO, IIASA, HIVA oraz IUCN 
NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/1.%20Report%20analysis%20of%20im
pact.pdf, s. 23–24.

Or. en

Poprawka 98
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. uważa, że wszelkie ramy prawne 
UE mające na celu powstrzymanie i 
odwrócenie tendencji do globalnego 
wylesiania napędzanego przez UE (zwane 
dalej ramami prawnymi UE) muszą 
również obejmować zatrzymanie i 
odwrócenie tendencji do niszczenia i 
degradacji ekosystemów zasobnych w 
węgiel i charakteryzujących się bogatą 
różnorodnością biologiczną, ponieważ w 
przeciwnym razie presja mogłaby zostać 
przeniesiona na te obszary;

Or. en

Poprawka 99
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena, Demetris 
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Papadakis

Projekt rezolucji
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1d. zwraca uwagę, że jak dotąd nie 
istnieją przepisy zakazujące 
wprowadzania na rynek europejski 
produktów przyczyniających się do 
niszczenia lasów, z wyjątkiem drewna i 
niektórych produktów z drewna; zauważa, 
że w związku z tym unijni konsumenci 
wielu produktów stanowiących zagrożenie 
dla lasów i ekosystemów nie mają żadnej 
gwarancji, że produkty te nie przyczyniły 
się do wylesiania i że w związku z tym 
konsumenci bez winy, niechcący i 
nieświadomie przyczyniają się do 
wylesiania;

Or. en

Poprawka 100
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1e. jest przekonany, że obowiązek 
przestrzegania zasad zrównoważonego 
rozwoju wprowadzony na dużym rynku, 
takim jak Unia Europejska, mogą 
ukierunkować globalne praktyki 
produkcyjne na bardziej zrównoważone;

Or. en

Poprawka 101
Traian Băsescu
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
świadomości wśród przedsiębiorców w 
zakresie problemu, jakim jest globalne 
wylesianie, potrzeby podjęcia działań o 
charakterze korporacyjnym oraz 
związanych z tym zobowiązań; podkreśla 
jednak, że zobowiązania podejmowane 
dobrowolnie przez przedsiębiorstwa często 
dotyczą jedynie części ich łańcuchów 
dostaw i jak dotąd nie były one 
wystarczające, aby zatrzymać globalne 
wylesianie;

2. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
świadomości wśród przedsiębiorców w 
zakresie problemu, jakim jest globalne 
wylesianie, potrzeby podjęcia działań o 
charakterze korporacyjnym oraz 
związanych z tym zobowiązań; podkreśla 
jednak, że zobowiązania podejmowane 
dobrowolnie przez przedsiębiorstwa często 
dotyczą jedynie części ich łańcuchów 
dostaw i jak dotąd nie były one 
wystarczające, aby zatrzymać globalne 
wylesianie, w związku z czym konieczne 
jest wprowadzenie w umowach o 
partnerstwie i układach o stowarzyszeniu 
międzynarodowych zobowiązań, które 
odzwierciedlają unijną politykę 
„niepowodowania wylesiania”, oraz 
stopniowe opracowywanie 
zrównoważonego łańcucha dostaw przez 
wykorzystywanie i postrzeganie lasów jako 
uniwersalnych zasobów wspólnych i 
sprawy całej ludzkości, a nie jedynie 
zwykłych zasobów gospodarczych, a także 
przez stopniowe ograniczenie przywozu 
towarów związanych z wylesianiem;

Or. ro

Poprawka 102
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
świadomości wśród przedsiębiorców w 
zakresie problemu, jakim jest globalne 
wylesianie, potrzeby podjęcia działań o 
charakterze korporacyjnym oraz 

2. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
świadomości wśród przedsiębiorców w 
zakresie problemu, jakim jest globalne 
wylesianie, potrzeby podjęcia działań o 
charakterze korporacyjnym oraz 
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związanych z tym zobowiązań; podkreśla 
jednak, że zobowiązania podejmowane 
dobrowolnie przez przedsiębiorstwa często 
dotyczą jedynie części ich łańcuchów 
dostaw i jak dotąd nie były one 
wystarczające, aby zatrzymać globalne 
wylesianie;

związanych z tym zobowiązań; podkreśla 
jednak, że zobowiązania podejmowane 
dobrowolnie przez przedsiębiorstwa często 
dotyczą jedynie części ich łańcuchów 
dostaw i jak dotąd nie były one 
wystarczające, aby zatrzymać globalne 
wylesianie; w tym kontekście podkreśla 
również, że aby uwzględnić cały łańcuch 
dostaw, przedsiębiorstwa mogłyby 
przenieść źródła zaopatrzenia do UE, co 
przyczyniłoby się do odbudowy przemysłu 
celulozowo-papierniczego i istotnego 
zmniejszenia śladu węglowego związanego 
z prowadzonym przez UE handlem 
drewnem;

Or. fr

Poprawka 103
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
świadomości wśród przedsiębiorców w 
zakresie problemu, jakim jest globalne 
wylesianie, potrzeby podjęcia działań o 
charakterze korporacyjnym oraz 
związanych z tym zobowiązań; podkreśla 
jednak, że zobowiązania podejmowane 
dobrowolnie przez przedsiębiorstwa często 
dotyczą jedynie części ich łańcuchów 
dostaw i jak dotąd nie były one 
wystarczające, aby zatrzymać globalne 
wylesianie;

2. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
świadomości wśród przedsiębiorców w 
zakresie problemu, jakim jest globalne 
wylesianie i niszczenie ekosystemów, 
potrzeby podjęcia działań o charakterze 
korporacyjnym oraz związanych z tym 
zobowiązań; podkreśla jednak, że 
zobowiązania podejmowane dobrowolnie 
przez przedsiębiorstwa często dotyczą 
jedynie części ich łańcuchów dostaw i jak 
dotąd nie powstrzymały odpowiadającego 
im globalnego wylesiania; ubolewa na 
przykład nad tym, że niektóre z 
największych światowych marek nie 
wywiązują się ze swoich zobowiązań do 
zakazania wylesiania w swoich 
łańcuchach dostaw, gdyż stosują olej 
palmowy, mimo że publicznie deklarują 
zrównoważenie środowiskowe;

Or. en
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Poprawka 104
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
świadomości wśród przedsiębiorców w 
zakresie problemu, jakim jest globalne 
wylesianie, potrzeby podjęcia działań o 
charakterze korporacyjnym oraz 
związanych z tym zobowiązań; podkreśla 
jednak, że zobowiązania podejmowane 
dobrowolnie przez przedsiębiorstwa często 
dotyczą jedynie części ich łańcuchów 
dostaw i jak dotąd nie były one 
wystarczające, aby zatrzymać globalne 
wylesianie; 

2. uważa, że świadomość wśród 
przedsiębiorców w zakresie problemu, 
jakim jest globalne wylesianie, powinna 
być zdecydowanie większa; uważa, że 
konieczne jest podjęcie bardziej 
zdecydowanych działań prawnych w celu 
zapewnienia, aby działalność 
przedsiębiorstw nie powodowała 
wylesiania, niszczenia ekosystemów i 
naruszania praw człowieka, przede 
wszystkim poprzez przyjęcie 
rygorystycznych i skutecznych zobowiązań 
prawnych; podkreśla, że zobowiązania 
podejmowane dobrowolnie przez 
przedsiębiorstwa często dotyczą jedynie 
części ich łańcuchów dostaw i jak dotąd 
nie były one wystarczające, aby zatrzymać 
globalne wylesianie; 

Or. it

Poprawka 105
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
świadomości wśród przedsiębiorców w 
zakresie problemu, jakim jest globalne 
wylesianie, potrzeby podjęcia działań o 
charakterze korporacyjnym oraz 
związanych z tym zobowiązań; podkreśla 
jednak, że zobowiązania podejmowane 
dobrowolnie przez przedsiębiorstwa często 

2. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
świadomości wśród przedsiębiorców w 
zakresie problemu, jakim jest globalne 
wylesianie, potrzeby podjęcia działań o 
charakterze korporacyjnym oraz 
związanych z tym zobowiązań; podkreśla 
jednak, że zobowiązania podejmowane 
dobrowolnie przez przedsiębiorstwa często 
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dotyczą jedynie części ich łańcuchów 
dostaw i jak dotąd nie były one 
wystarczające, aby zatrzymać globalne 
wylesianie;

dotyczą jedynie części ich łańcuchów 
dostaw i jak dotąd nie były one 
wystarczające, aby zatrzymać globalne 
wylesianie; zauważa jednak, że 
podejmowane są nie tylko działania 
progresywne, oraz podkreśla niedawne 
wycofanie się giganta oleju palmowego, 
przedsiębiorstwa Wilmar, z HCSA1a;
_________________
1a Grupa sterująca ds. podejścia opartego 
na zasobach węgla (High Carbon Stock 
Approach Steering Group – HCSA) jest 
organizacją złożoną z organizacji 
pozarządowych i partnerów branżowych, 
której celem jest wdrożenie protokołu 
oceniającego grunty w oparciu o ich 
różnorodność biologiczną oraz poziom 
zasobów węgla w glebie i roślinności, aby 
nie naruszać cennych ekosystemów i 
zastosować to podejście w całym łańcuchu 
dostaw.

Or. en

Poprawka 106
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
świadomości wśród przedsiębiorców w 
zakresie problemu, jakim jest globalne 
wylesianie, potrzeby podjęcia działań o 
charakterze korporacyjnym oraz 
związanych z tym zobowiązań; podkreśla 
jednak, że zobowiązania podejmowane 
dobrowolnie przez przedsiębiorstwa często 
dotyczą jedynie części ich łańcuchów 
dostaw i jak dotąd nie były one 
wystarczające, aby zatrzymać globalne 
wylesianie;

2. podkreśla, że zobowiązania 
podejmowane dobrowolnie przez 
przedsiębiorstwa często dotyczą jedynie 
części ich łańcuchów dostaw i nie są 
wystarczające, aby zatrzymać globalne 
wylesianie;

Or. en
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Poprawka 107
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
świadomości wśród przedsiębiorców w 
zakresie problemu, jakim jest globalne 
wylesianie, potrzeby podjęcia działań o 
charakterze korporacyjnym oraz 
związanych z tym zobowiązań; podkreśla 
jednak, że zobowiązania podejmowane 
dobrowolnie przez przedsiębiorstwa często 
dotyczą jedynie części ich łańcuchów 
dostaw i jak dotąd nie były one 
wystarczające, aby zatrzymać globalne 
wylesianie;

2. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
świadomości wśród przedsiębiorców w 
zakresie problemu, jakim jest globalne 
wylesianie, potrzeby podjęcia działań o 
charakterze korporacyjnym oraz 
związanych z tym zobowiązań, a także 
przyjmuje do wiadomości apel 
przedsiębiorstw o wykonalne, przejrzyste i 
jednolite normy UE; podkreśla jednak, że 
zobowiązania podejmowane dobrowolnie 
przez przedsiębiorstwa często dotyczą 
jedynie części ich łańcuchów dostaw i jak 
dotąd nie były one wystarczające, aby 
zatrzymać globalne wylesianie;

Or. en

Poprawka 108
Nicolae Ştefănuță, Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
świadomości wśród przedsiębiorców w 
zakresie problemu, jakim jest globalne 
wylesianie, potrzeby podjęcia działań o 
charakterze korporacyjnym oraz 
związanych z tym zobowiązań; podkreśla 
jednak, że zobowiązania podejmowane 
dobrowolnie przez przedsiębiorstwa często 
dotyczą jedynie części ich łańcuchów 
dostaw i jak dotąd nie były one 
wystarczające, aby zatrzymać globalne 
wylesianie;

2. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
świadomości wśród przedsiębiorców w 
zakresie problemu, jakim jest globalne 
wylesianie, degradacja lasów i niszczenie 
ekosystemów, potrzeby podjęcia działań o 
charakterze korporacyjnym oraz 
związanych z tym zobowiązań; podkreśla 
jednak, że zobowiązania podejmowane 
dobrowolnie przez przedsiębiorstwa często 
dotyczą jedynie części ich łańcuchów 
dostaw i jak dotąd nie były one 
wystarczające, aby zatrzymać globalne 
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wylesianie;

Or. en

Poprawka 109
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
świadomości wśród przedsiębiorców w 
zakresie problemu, jakim jest globalne 
wylesianie, potrzeby podjęcia działań o 
charakterze korporacyjnym oraz 
związanych z tym zobowiązań; podkreśla 
jednak, że zobowiązania podejmowane 
dobrowolnie przez przedsiębiorstwa często 
dotyczą jedynie części ich łańcuchów 
dostaw i jak dotąd nie były one 
wystarczające, aby zatrzymać globalne 
wylesianie;

2. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
świadomości wśród przedsiębiorców w 
zakresie problemu, jakim jest globalne 
wylesianie i niszczenie ekosystemów, 
potrzeby podjęcia działań o charakterze 
korporacyjnym oraz związanych z tym 
zobowiązań; podkreśla jednak, że 
zobowiązania podejmowane dobrowolnie 
przez przedsiębiorstwa często dotyczą 
jedynie części ich łańcuchów dostaw i jak 
dotąd nie powstrzymały odpowiadającego 
im globalnego wylesiania;

Or. en

Poprawka 110
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
świadomości wśród przedsiębiorców w 
zakresie problemu, jakim jest globalne 
wylesianie, potrzeby podjęcia działań o 
charakterze korporacyjnym oraz 
związanych z tym zobowiązań; podkreśla 
jednak, że zobowiązania podejmowane 
dobrowolnie przez przedsiębiorstwa często 
dotyczą jedynie części ich łańcuchów 

2. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
świadomości wśród przedsiębiorców w 
zakresie problemu, jakim jest globalne 
wylesianie, potrzeby podjęcia działań o 
charakterze korporacyjnym oraz 
związanych z tym zobowiązań; podkreśla, 
że zobowiązania podejmowane 
dobrowolnie przez przedsiębiorstwa nie są 
wystarczające, aby zatrzymać globalne 
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dostaw i jak dotąd nie były one 
wystarczające, aby zatrzymać globalne 
wylesianie;

wylesianie, ale znacząco przyczyniły się do 
jego ograniczenia i opracowania bardziej 
zrównoważonych praktyk;

Or. es

Poprawka 111
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
świadomości wśród przedsiębiorców w 
zakresie problemu, jakim jest globalne 
wylesianie, potrzeby podjęcia działań o 
charakterze korporacyjnym oraz 
związanych z tym zobowiązań; podkreśla 
jednak, że zobowiązania podejmowane 
dobrowolnie przez przedsiębiorstwa często 
dotyczą jedynie części ich łańcuchów 
dostaw i jak dotąd nie były one 
wystarczające, aby zatrzymać globalne 
wylesianie;

2. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
świadomości wśród przedsiębiorców w 
zakresie problemu, jakim jest globalne 
wylesianie i niszczenie ekosystemów, 
potrzeby podjęcia działań o charakterze 
korporacyjnym oraz związanych z tym 
zobowiązań; podkreśla jednak, że 
zobowiązania podejmowane dobrowolnie 
przez przedsiębiorstwa często dotyczą 
jedynie części ich łańcuchów dostaw i jak 
dotąd nie były one wystarczające, aby 
zatrzymać globalne wylesianie;

Or. en

Poprawka 112
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że wprowadzenie 
systemów etykietowania i certyfikacji 
produktów niepowodujących wylesiania 
nie jest wystarczające; nalega, by 
wszystkie produkty, które przyczyniają się 
do światowego wylesiania, zostały objęte 
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zakazem wprowadzania do obrotu na 
rynku wewnętrznym UE, oraz zwraca się 
do Komisji o opracowanie prawnie 
wiążących kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w celu osiągnięcia 
zrównoważonych modeli produkcji i 
konsumpcji;

Or. en

Poprawka 113
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że utraty lasów 
pierwotnych nie można zrekompensować 
żadną nową strategią dotyczącą lasów; 
uważa, że we wniosku dotyczącym 
unijnych ram prawnych należy 
przewidzieć skuteczne środki i zachęty 
służące ochronie wyjątkowych i 
niemożliwych do zastąpienia systemów 
naturalnych lasów pierwotnych;

Or. it

Poprawka 114
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że jednym z mocnych 
punktów FLEGT jest innowacyjna 
koncepcja jednoczesnego wprowadzenia 
środków po stronie popytu i po stronie 
podaży w sposób wzajemnie się 
wzmacniający;
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Or. pl

Poprawka 115
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. apeluje o szybkie wycofanie 
wszystkich biopaliw, których produkcja 
wymaga użytkowania gruntów i które 
powodują wylesianie oraz konkurują o 
grunty z produkcją żywności i w znacznym 
stopniu przyczyniają się do emisji gazów 
cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 116
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. podkreśla, że umowa handlowa 
między UE i Mercosurem stoi w 
sprzeczności z zobowiązaniami UE 
dotyczącymi zwalczania zmiany klimatu, 
niepowodowania wylesiania oraz ochrony 
praw człowieka;

Or. en

Poprawka 117
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie odgrywają istotną rolę w łączeniu 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska wobec problemu 
wylesiania; odnotowuje jednak, że na dzień 
dzisiejszy same dobrowolne systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie nie są skutecznym narzędziem 
zatrzymania i odwrócenia globalnego 
wylesiania; zauważa, że dobrowolne 
systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą stanowić dodatkowe 
narzędzie do oceny i ograniczania ryzyka 
wylesiania, o ile będą odpowiednio 
opracowane i wdrożone pod względem 
kryteriów dotyczących zrównoważoności, 
na których się opierają, niezawodności 
procesu certyfikacji i akredytacji, 
niezależnego monitoringu, możliwości 
monitorowania łańcucha dostaw, 
wymogów w zakresie ochrony lasów 
pierwotnych oraz promowania 
zrównoważonej gospodarki leśnej;

3. zwraca uwagę, że systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie odgrywają istotną rolę w łączeniu 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska wobec problemu 
wylesiania oraz ustalenia minimalnych 
norm; odnotowuje jednak, że nie 
wykorzystano jeszcze w pełni potencjału 
systemów certyfikacji jako normy 
branżowej, a w przypadku niektórych 
produktów brakuje systemów certyfikacji 
oraz że na dzień dzisiejszy same 
dobrowolne systemy certyfikacji 
prowadzone przez strony trzecie nie są 
skutecznym narzędziem zatrzymania i 
odwrócenia globalnego wylesiania; 
zauważa, że dobrowolne systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie mogą stanowić dodatkowe 
narzędzie do oceny i ograniczania ryzyka 
wylesiania, o ile będą odpowiednio 
opracowane i wdrożone pod względem 
kryteriów dotyczących zrównoważoności, 
na których się opierają, niezawodności 
procesu certyfikacji i akredytacji, 
niezależnego monitoringu, możliwości 
monitorowania łańcucha dostaw, 
wymogów w zakresie ochrony lasów 
pierwotnych oraz promowania 
zrównoważonej gospodarki leśnej; 
zauważa, że przyjęcie uznanych przez UE 
systemów certyfikacji jako normy 
branżowej może dać pewność 
producentom, detalistom, 
przedsiębiorstwom i konsumentom;

Or. en

Poprawka 118
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie odgrywają istotną rolę w łączeniu 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska wobec problemu 
wylesiania; odnotowuje jednak, że na 
dzień dzisiejszy same dobrowolne systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie nie są skutecznym narzędziem 
zatrzymania i odwrócenia globalnego 
wylesiania; zauważa, że dobrowolne 
systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą stanowić dodatkowe 
narzędzie do oceny i ograniczania ryzyka 
wylesiania, o ile będą odpowiednio 
opracowane i wdrożone pod względem 
kryteriów dotyczących zrównoważoności, 
na których się opierają, niezawodności 
procesu certyfikacji i akredytacji, 
niezależnego monitoringu, możliwości 
monitorowania łańcucha dostaw, 
wymogów w zakresie ochrony lasów 
pierwotnych oraz promowania 
zrównoważonej gospodarki leśnej;

3. odnotowuje, że na dzień dzisiejszy 
dobrowolne systemy certyfikacji 
prowadzone przez strony trzecie nie są 
skutecznym narzędziem zatrzymania i 
odwrócenia globalnego wylesiania; 
zauważa, że dobrowolne systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie mogą stanowić dodatkowe 
narzędzie do oceny i ograniczania ryzyka 
wylesiania, o ile będą odpowiednio 
opracowane i wdrożone pod względem 
kryteriów dotyczących zrównoważoności, 
na których się opierają, niezawodności 
procesu certyfikacji i akredytacji, 
niezależnego monitoringu, możliwości 
monitorowania łańcucha dostaw, 
wymogów w zakresie ochrony lasów 
pierwotnych oraz promowania 
zrównoważonej gospodarki leśnej;

Or. en

Poprawka 119
Nicolae Ştefănuță, Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie odgrywają istotną rolę w łączeniu 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska wobec problemu 
wylesiania; odnotowuje jednak, że na 
dzień dzisiejszy same dobrowolne systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 

3. zwraca uwagę, że systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie odgrywają istotną rolę w łączeniu 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska wobec problemu 
wylesiania; zauważa jednak, że chociaż 
same dobrowolne systemy certyfikacji 
prowadzone przez strony trzecie 
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trzecie nie są skutecznym narzędziem 
zatrzymania i odwrócenia globalnego 
wylesiania; zauważa, że dobrowolne 
systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą stanowić dodatkowe 
narzędzie do oceny i ograniczania ryzyka 
wylesiania, o ile będą odpowiednio 
opracowane i wdrożone pod względem 
kryteriów dotyczących zrównoważoności, 
na których się opierają, niezawodności 
procesu certyfikacji i akredytacji, 
niezależnego monitoringu, możliwości 
monitorowania łańcucha dostaw, 
wymogów w zakresie ochrony lasów 
pierwotnych oraz promowania 
zrównoważonej gospodarki leśnej;

przyczyniły się do powstania dobrych 
praktyk i spowolnienia wylesiania, nie 
mogą one same w sobie powstrzymać i 
odwrócić globalnego wylesiania i muszą 
być uzupełnione obowiązkowymi 
środkami; zauważa, że dobrowolne 
systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą stanowić dodatkowe 
narzędzie do oceny i ograniczania ryzyka 
wylesiania, o ile będą odpowiednio 
opracowane i wdrożone pod względem 
kryteriów dotyczących zrównoważoności, 
na których się opierają, niezawodności 
procesu certyfikacji i akredytacji, 
niezależnego monitoringu, możliwości 
monitorowania łańcucha dostaw oraz 
solidnych wymogów w zakresie ochrony 
lasów pierwotnych i innych lasów 
naturalnych oraz promowania 
zrównoważonej gospodarki leśnej;

Or. en

Poprawka 120
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie odgrywają istotną rolę w łączeniu 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska wobec problemu 
wylesiania; odnotowuje jednak, że na 
dzień dzisiejszy same dobrowolne systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie nie są skutecznym narzędziem 
zatrzymania i odwrócenia globalnego 
wylesiania; zauważa, że dobrowolne 
systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą stanowić dodatkowe 
narzędzie do oceny i ograniczania ryzyka 
wylesiania, o ile będą odpowiednio 

3. zwraca uwagę, że przedsiębiorstwa 
i społeczeństwo obywatelskie połączyły 
siły, by stworzyć systemy certyfikacji 
prowadzone przez strony trzecie w celu 
wypracowania wspólnego stanowiska 
wobec problemu wylesiania, ale systemy te 
okazały się niewystarczające, aby 
zapewnić skuteczne i konkretne formy 
ochrony lasów i ekosystemów; 
odnotowuje, że na dzień dzisiejszy same 
dobrowolne systemy certyfikacji 
prowadzone przez strony trzecie nie są 
skutecznym narzędziem zatrzymania i 
odwrócenia globalnego wylesiania; 
zauważa, że dobrowolne systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
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opracowane i wdrożone pod względem 
kryteriów dotyczących zrównoważoności, 
na których się opierają, niezawodności 
procesu certyfikacji i akredytacji, 
niezależnego monitoringu, możliwości 
monitorowania łańcucha dostaw, 
wymogów w zakresie ochrony lasów 
pierwotnych oraz promowania 
zrównoważonej gospodarki leśnej; 

trzecie mogą stanowić dodatkowe 
narzędzie do oceny i ograniczania ryzyka 
wylesiania, o ile będą odpowiednio 
opracowane i wdrożone pod względem 
kryteriów dotyczących zrównoważoności, 
na których się opierają, niezawodności 
procesu certyfikacji i akredytacji, 
niezależnego monitoringu, możliwości 
monitorowania łańcucha dostaw, 
wymogów w zakresie ochrony lasów 
pierwotnych oraz promowania 
zrównoważonej gospodarki leśnej; 

Or. it

Poprawka 121
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie odgrywają istotną rolę w łączeniu 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska wobec problemu 
wylesiania; odnotowuje jednak, że na 
dzień dzisiejszy same dobrowolne systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie nie są skutecznym narzędziem 
zatrzymania i odwrócenia globalnego 
wylesiania; zauważa, że dobrowolne 
systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą stanowić dodatkowe 
narzędzie do oceny i ograniczania ryzyka 
wylesiania, o ile będą odpowiednio 
opracowane i wdrożone pod względem 
kryteriów dotyczących zrównoważoności, 
na których się opierają, niezawodności 
procesu certyfikacji i akredytacji, 
niezależnego monitoringu, możliwości 
monitorowania łańcucha dostaw, 
wymogów w zakresie ochrony lasów 
pierwotnych oraz promowania 

3. zwraca uwagę, że systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie odgrywają rolę w łączeniu 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska wobec problemu 
wylesiania; odnotowuje jednak, że same 
dobrowolne systemy certyfikacji 
prowadzone przez strony trzecie nie są 
skutecznym narzędziem zatrzymania i 
odwrócenia globalnego wylesiania oraz 
degradacji ekosystemów; zauważa, że 
dobrowolne systemy certyfikacji 
prowadzone przez strony trzecie mogą 
stanowić dodatkowe narzędzie do oceny i 
ograniczania ryzyka wylesiania, o ile będą 
odpowiednio opracowane i wdrożone pod 
względem kryteriów dotyczących 
zrównoważoności, na których się opierają, 
niezawodności procesu certyfikacji i 
akredytacji, niezależnego monitoringu, 
możliwości monitorowania, niezależnych 
mechanizmów zgodności i solidnych 
wymogów w zakresie ochrony lasów 
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zrównoważonej gospodarki leśnej; pierwotnych i innych lasów naturalnych 
oraz promowania zrównoważonej 
gospodarki leśnej;

Or. en

Poprawka 122
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie odgrywają istotną rolę w łączeniu 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska wobec problemu 
wylesiania; odnotowuje jednak, że na dzień 
dzisiejszy same dobrowolne systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie nie są skutecznym narzędziem 
zatrzymania i odwrócenia globalnego 
wylesiania; zauważa, że dobrowolne 
systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą stanowić dodatkowe 
narzędzie do oceny i ograniczania ryzyka 
wylesiania, o ile będą odpowiednio 
opracowane i wdrożone pod względem 
kryteriów dotyczących zrównoważoności, 
na których się opierają, niezawodności 
procesu certyfikacji i akredytacji, 
niezależnego monitoringu, możliwości 
monitorowania łańcucha dostaw, 
wymogów w zakresie ochrony lasów 
pierwotnych oraz promowania 
zrównoważonej gospodarki leśnej;

3. zwraca uwagę, że systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie odgrywają istotną rolę w łączeniu 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska wobec problemu 
wylesiania; odnotowuje jednak, że na dzień 
dzisiejszy same dobrowolne systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie nie są w stanie osiągnąć głównego 
celu, a mianowicie zatrzymania i 
odwrócenia globalnego wylesiania; 
zauważa, że dobrowolne systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie mogą stanowić dodatkowe 
narzędzie do oceny i ograniczania ryzyka 
wylesiania, o ile będą niezależnie i 
profesjonalnie opracowane i wdrożone 
pod względem kryteriów dotyczących 
zrównoważoności, na których się opierają, 
niezawodności procesu certyfikacji i 
akredytacji, niezależnego monitoringu, 
możliwości monitorowania łańcucha 
dostaw, wymogów w zakresie ochrony 
lasów pierwotnych oraz promowania 
zrównoważonej gospodarki leśnej;

Or. cs

Poprawka 123
Marie Toussaint
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie odgrywają istotną rolę w łączeniu 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska wobec problemu 
wylesiania; odnotowuje jednak, że na dzień 
dzisiejszy same dobrowolne systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie nie są skutecznym narzędziem 
zatrzymania i odwrócenia globalnego 
wylesiania; zauważa, że dobrowolne 
systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą stanowić dodatkowe 
narzędzie do oceny i ograniczania ryzyka 
wylesiania, o ile będą odpowiednio 
opracowane i wdrożone pod względem 
kryteriów dotyczących zrównoważoności, 
na których się opierają, niezawodności 
procesu certyfikacji i akredytacji, 
niezależnego monitoringu, możliwości 
monitorowania łańcucha dostaw, 
wymogów w zakresie ochrony lasów 
pierwotnych oraz promowania 
zrównoważonej gospodarki leśnej;

3. zwraca uwagę, że systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie odgrywają istotną rolę w łączeniu 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska wobec problemu 
wylesiania; odnotowuje jednak, że na dzień 
dzisiejszy same dobrowolne systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie nie są skutecznym narzędziem 
zatrzymania i odwrócenia globalnego 
wylesiania, i muszą być uzupełnione 
obowiązkowymi środkami; zauważa, że 
dobrowolne systemy certyfikacji 
prowadzone przez strony trzecie mogą 
stanowić dodatkowe narzędzie do oceny i 
ograniczania ryzyka wylesiania, o ile będą 
odpowiednio opracowane i wdrożone pod 
względem kryteriów dotyczących 
zrównoważoności, na których się opierają, 
niezawodności procesu certyfikacji i 
akredytacji, niezależnego monitoringu, 
możliwości monitorowania łańcucha 
dostaw oraz solidnych wymogów w 
zakresie ochrony lasów pierwotnych i 
innych lasów naturalnych;

Or. en

Poprawka 124
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 

3. zwraca uwagę, że systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
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trzecie odgrywają istotną rolę w łączeniu 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska wobec problemu 
wylesiania; odnotowuje jednak, że na dzień 
dzisiejszy same dobrowolne systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie nie są skutecznym narzędziem 
zatrzymania i odwrócenia globalnego 
wylesiania; zauważa, że dobrowolne 
systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą stanowić dodatkowe 
narzędzie do oceny i ograniczania ryzyka 
wylesiania, o ile będą odpowiednio 
opracowane i wdrożone pod względem 
kryteriów dotyczących zrównoważoności, 
na których się opierają, niezawodności 
procesu certyfikacji i akredytacji, 
niezależnego monitoringu, możliwości 
monitorowania łańcucha dostaw, 
wymogów w zakresie ochrony lasów 
pierwotnych oraz promowania 
zrównoważonej gospodarki leśnej;

trzecie odgrywają istotną rolę w łączeniu 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska wobec problemu 
wylesiania; odnotowuje jednak, że na dzień 
dzisiejszy same dobrowolne systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie nie są skutecznym narzędziem 
zatrzymania i odwrócenia globalnego 
wylesiania oraz muszą być uzupełnione 
obowiązkowymi środkami; zauważa, że 
dobrowolne systemy certyfikacji 
prowadzone przez strony trzecie mogą 
stanowić dodatkowe narzędzie do oceny i 
ograniczania ryzyka wylesiania, o ile będą 
odpowiednio opracowane i wdrożone pod 
względem kryteriów dotyczących 
zrównoważoności, na których się opierają, 
niezawodności procesu certyfikacji i 
akredytacji, niezależnego monitoringu, 
możliwości monitorowania łańcucha 
dostaw oraz solidnych wymogów w 
zakresie ochrony lasów pierwotnych i 
innych lasów naturalnych;

Or. en

Poprawka 125
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie odgrywają istotną rolę w łączeniu 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska wobec problemu 
wylesiania; odnotowuje jednak, że na 
dzień dzisiejszy same dobrowolne systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie nie są skutecznym narzędziem 
zatrzymania i odwrócenia globalnego 
wylesiania; zauważa, że dobrowolne 

3. zwraca uwagę, że systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie odgrywają istotną rolę w łączeniu 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska wobec problemu 
wylesiania; odnotowuje jednak, że same 
dobrowolne systemy certyfikacji 
prowadzone przez strony trzecie, mimo iż 
przyczyniły się do opracowania dobrych 
praktyk, nie mogą być narzędziem 
zatrzymania i odwrócenia globalnego 
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systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą stanowić dodatkowe 
narzędzie do oceny i ograniczania ryzyka 
wylesiania, o ile będą odpowiednio 
opracowane i wdrożone pod względem 
kryteriów dotyczących zrównoważoności, 
na których się opierają, niezawodności 
procesu certyfikacji i akredytacji, 
niezależnego monitoringu, możliwości 
monitorowania łańcucha dostaw, 
wymogów w zakresie ochrony lasów 
pierwotnych oraz promowania 
zrównoważonej gospodarki leśnej;

wylesiania; zauważa, że dobrowolne 
systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mają ogromny potencjał 
jako dodatkowe narzędzie do oceny i 
ograniczania ryzyka wylesiania; systemy 
certyfikacji powinny odpowiadać ścisłym 
parametrom w procesie certyfikacji i 
akredytacji; w związku z tym szczególne 
znaczenie ma niezależny monitoring, 
monitorowanie łańcucha dostaw, ochrona 
lasów pierwotnych oraz promowanie 
zrównoważonej gospodarki leśnej;

Or. es

Poprawka 126
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie odgrywają istotną rolę w łączeniu 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska wobec problemu 
wylesiania; odnotowuje jednak, że na dzień 
dzisiejszy same dobrowolne systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie nie są skutecznym narzędziem 
zatrzymania i odwrócenia globalnego 
wylesiania; zauważa, że dobrowolne 
systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą stanowić dodatkowe 
narzędzie do oceny i ograniczania ryzyka 
wylesiania, o ile będą odpowiednio 
opracowane i wdrożone pod względem 
kryteriów dotyczących zrównoważoności, 
na których się opierają, niezawodności 
procesu certyfikacji i akredytacji, 
niezależnego monitoringu, możliwości 
monitorowania łańcucha dostaw, 
wymogów w zakresie ochrony lasów 

3. zwraca uwagę, że systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie odgrywają istotną rolę w łączeniu 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska wobec problemu 
wylesiania; odnotowuje jednak, że na dzień 
dzisiejszy same dobrowolne systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie nie są skutecznym narzędziem 
zatrzymania i odwrócenia globalnego 
wylesiania; zauważa, że dobrowolne 
systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą stanowić dodatkowe 
narzędzie do oceny i ograniczania ryzyka 
wylesiania, o ile będą odpowiednio 
opracowane i w pełni wdrożone pod 
względem dobrze zdefiniowanych, 
wymiernych i ambitnych kryteriów 
dotyczących zrównoważoności, na których 
się opierają, niezawodności procesu 
certyfikacji i akredytacji, niezależnego 
monitoringu, możliwości monitorowania 
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pierwotnych oraz promowania 
zrównoważonej gospodarki leśnej;

łańcucha dostaw, wymogów w zakresie 
ochrony lasów pierwotnych oraz 
promowania zrównoważonej gospodarki 
leśnej;

Or. en

Poprawka 127
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że w różnych 
przypadkach niektóre z wiodących 
światowych organizacji certyfikujących 
drewno nie wykryły prowadzonego 
niezrównoważonego i nielegalnego 
pozyskiwania drewna; uznaje, że ich 
struktura opłat tworzy nieodłączny 
konflikt interesów, gdyż większość ich 
finansowania pochodzi od korporacji i 
leśników;

Or. en

Poprawka 128
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. krytycznie odnosi się do faktu, że 
same certyfikacja prowadzona przez 
strony trzecie i etykiety stron trzecich 
powodują nieuzasadnione przeniesienie 
na konsumentów odpowiedzialności za 
decydowanie o tym, czy dokonać zakupu 
produktów niepowodujących wylesiania; 
w związku z powyższym podkreśla, że 
certyfikacja prowadzona przez strony 

skreśla się
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trzecie może jedynie stanowić 
uzupełnienie procedur należytej 
staranności realizowanych przez 
przedsiębiorstwa, ale nie może tych 
procedur zastąpić;

Or. en

Poprawka 129
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. krytycznie odnosi się do faktu, że 
same certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie i etykiety stron trzecich powodują 
nieuzasadnione przeniesienie na 
konsumentów odpowiedzialności za 
decydowanie o tym, czy dokonać zakupu 
produktów niepowodujących wylesiania; w 
związku z powyższym podkreśla, że 
certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie może jedynie stanowić uzupełnienie 
procedur należytej staranności 
realizowanych przez przedsiębiorstwa, ale 
nie może tych procedur zastąpić;

4. krytycznie odnosi się do faktu, że 
same certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie i etykiety stron trzecich powodują 
nieuzasadnione przeniesienie na 
konsumentów odpowiedzialności za 
decydowanie o tym, czy dokonać zakupu 
produktów niepowodujących wylesiania; w 
związku z powyższym podkreśla, że 
certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie może jedynie stanowić uzupełnienie 
procedur należytej staranności 
realizowanych przez przedsiębiorstwa, ale 
nie może tych procedur zastąpić; 
podkreśla, że dążenie do ochrony 
środowiska przez decyzje konsumentów 
nie jest w stanie powstrzymać wylesiania 
ani przyczynić się do zrównoważonych 
praktyk, a wręcz demonizuje klasę 
robotniczą; uważa, że należyta staranność 
jest niezbędnym środkiem regulacyjnym, 
aby zagwarantować w pierwszej 
kolejności, że na rynek trafią wyłącznie 
produkty zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, a nie uczynić 
ze zrównoważonego rozwoju kosztownego 
i niedostępnego dla konsumentów 
wyboru;

Or. en
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Poprawka 130
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. krytycznie odnosi się do faktu, że 
same certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie i etykiety stron trzecich powodują 
nieuzasadnione przeniesienie na 
konsumentów odpowiedzialności za 
decydowanie o tym, czy dokonać zakupu 
produktów niepowodujących wylesiania; w 
związku z powyższym podkreśla, że 
certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie może jedynie stanowić uzupełnienie 
procedur należytej staranności 
realizowanych przez przedsiębiorstwa, ale 
nie może tych procedur zastąpić;

4. krytycznie odnosi się do faktu, że 
sama certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie i etykiety stron trzecich powodują 
nieuzasadnione przeniesienie na 
konsumentów odpowiedzialności za 
decydowanie o tym, czy dokonać zakupu 
produktów niepowodujących wylesiania; 
podkreśla, że polityka certyfikacji wymaga 
zazwyczaj, aby produkt spełniał jedynie 
minimalny próg certyfikowanej 
zawartości, który często jest niższy niż 
50 % 1a; wyraża przekonanie, że klienci 
nawet nie są tego świadomi; w związku z 
powyższym podkreśla, że certyfikacja 
prowadzona przez strony trzecie może 
jedynie stanowić uzupełnienie procedur 
należytej staranności realizowanych przez 
przedsiębiorstwa, ale nie może tych 
procedur zastąpić;

_________________
1a Zob. np. politykę etykietowania i 
znaków towarowych Rainforest Alliance 
https://www.rainforest-
alliance.org/business/wp-
content/uploads/2020/05/Rainforest-
Alliance-Labeling-and-Trademarks-
Policy-May-2020.pdf

Or. en

Poprawka 131
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka
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4. krytycznie odnosi się do faktu, że 
same certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie i etykiety stron trzecich powodują 
nieuzasadnione przeniesienie na 
konsumentów odpowiedzialności za 
decydowanie o tym, czy dokonać zakupu 
produktów niepowodujących wylesiania; 
w związku z powyższym podkreśla, że 
certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie może jedynie stanowić uzupełnienie 
procedur należytej staranności 
realizowanych przez przedsiębiorstwa, ale 
nie może tych procedur zastąpić;

4. podkreśla, że certyfikacja 
prowadzona przez strony trzecie jest 
skutecznym narzędziem uzupełniającym 
rzetelne procedury należytej staranności 
realizowane przez podmioty, ale nie może 
tych procedur zastąpić;

Or. en

Poprawka 132
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. krytycznie odnosi się do faktu, że 
same certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie i etykiety stron trzecich powodują 
nieuzasadnione przeniesienie na 
konsumentów odpowiedzialności za 
decydowanie o tym, czy dokonać zakupu 
produktów niepowodujących wylesiania; w 
związku z powyższym podkreśla, że 
certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie może jedynie stanowić uzupełnienie 
procedur należytej staranności 
realizowanych przez przedsiębiorstwa, ale 
nie może tych procedur zastąpić;

4. krytycznie odnosi się do faktu, że 
same certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie i etykiety stron trzecich powodują 
nieuzasadnione przeniesienie na 
konsumentów odpowiedzialności za 
decydowanie o tym, czy dokonać zakupu 
produktów niepowodujących wylesiania; 
co nie wystarczy, by włączyć bardziej 
zrównoważoną produkcję do głównego 
nurtu polityki; w związku z powyższym 
podkreśla, że certyfikacja prowadzona 
przez strony trzecie może jedynie stanowić 
uzupełnienie procedur należytej 
staranności realizowanych przez podmioty, 
ale nie może tych procedur zastąpić, i 
osłabia ich odpowiedzialność;

Or. en

Poprawka 133
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Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. krytycznie odnosi się do faktu, że 
same certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie i etykiety stron trzecich powodują 
nieuzasadnione przeniesienie na 
konsumentów odpowiedzialności za 
decydowanie o tym, czy dokonać zakupu 
produktów niepowodujących wylesiania; w 
związku z powyższym podkreśla, że 
certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie może jedynie stanowić uzupełnienie 
procedur należytej staranności 
realizowanych przez przedsiębiorstwa, ale 
nie może tych procedur zastąpić;

4. krytycznie odnosi się do faktu, że 
same certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie i etykiety stron trzecich powodują 
nieuzasadnione przeniesienie na 
konsumentów odpowiedzialności za 
decydowanie o tym, czy dokonać zakupu 
produktów niepowodujących wylesiania; w 
związku z powyższym podkreśla, że 
certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie może jedynie stanowić uzupełnienie 
procedur należytej staranności 
realizowanych przez podmioty i ich 
odpowiedzialności za środowisko, ale nie 
może tych procedur zastąpić, zgodnie z 
zasadą „zanieczyszczający płaci” zapisaną 
w art. 191 TFUE;

Or. en

Poprawka 134
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. krytycznie odnosi się do faktu, że 
same certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie i etykiety stron trzecich powodują 
nieuzasadnione przeniesienie na 
konsumentów odpowiedzialności za 
decydowanie o tym, czy dokonać zakupu 
produktów niepowodujących wylesiania; w 
związku z powyższym podkreśla, że 
certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie może jedynie stanowić 
uzupełnienie procedur należytej 
staranności realizowanych przez 

4. zauważa, że certyfikacja 
prowadzona przez strony trzecie i etykiety 
stron trzecich powodują, że wymaga się od 
konsumentów odpowiedzialności za 
decydowanie o tym, czy dokonać zakupu 
produktów niepowodujących wylesiania; w 
związku z powyższym uważa, że 
certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie jest istotnym elementem walki z 
wylesianiem, choć nie rozwiąże tego 
problemu w 100%;
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przedsiębiorstwa, ale nie może tych 
procedur zastąpić;

Or. pl

Poprawka 135
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. krytycznie odnosi się do faktu, że 
same certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie i etykiety stron trzecich powodują 
nieuzasadnione przeniesienie na 
konsumentów odpowiedzialności za 
decydowanie o tym, czy dokonać zakupu 
produktów niepowodujących wylesiania; 
w związku z powyższym podkreśla, że 
certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie może jedynie stanowić 
uzupełnienie procedur należytej 
staranności realizowanych przez 
przedsiębiorstwa, ale nie może tych 
procedur zastąpić;

4. podkreśla, że certyfikacja 
prowadzona przez strony trzecie i etykiety 
stron trzecich nie mogą być jedynymi 
rozwiązaniami złożonego problemu 
globalnego wylesiania; dlatego 
certyfikację prowadzoną przez strony 
trzecie powinny uzupełniać procedury 
należytej staranności realizowane przez 
przedsiębiorstwa;

Or. es

Poprawka 136
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. krytycznie odnosi się do faktu, że 
same certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie i etykiety stron trzecich powodują 
nieuzasadnione przeniesienie na 
konsumentów odpowiedzialności za 
decydowanie o tym, czy dokonać zakupu 
produktów niepowodujących wylesiania; w 

4. krytycznie odnosi się do faktu, że 
same certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie i etykiety stron trzecich powodują 
nieuzasadnione przeniesienie na 
konsumentów odpowiedzialności za 
decydowanie o tym, czy dokonać zakupu 
produktów niepowodujących wylesiania; w 
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związku z powyższym podkreśla, że 
certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie może jedynie stanowić uzupełnienie 
procedur należytej staranności 
realizowanych przez przedsiębiorstwa, ale 
nie może tych procedur zastąpić;

związku z powyższym podkreśla, że 
certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie może jedynie stanowić uzupełnienie 
obowiązkowych procedur należytej 
staranności realizowanych przez 
przedsiębiorstwa i może rzutować na ich 
odpowiedzialność;

Or. en

Poprawka 137
Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. krytycznie odnosi się do faktu, że 
same certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie i etykiety stron trzecich powodują 
nieuzasadnione przeniesienie na 
konsumentów odpowiedzialności za 
decydowanie o tym, czy dokonać zakupu 
produktów niepowodujących wylesiania; w 
związku z powyższym podkreśla, że 
certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie może jedynie stanowić uzupełnienie 
procedur należytej staranności 
realizowanych przez przedsiębiorstwa, ale 
nie może tych procedur zastąpić;

4. zauważa, że same certyfikacja 
prowadzona przez strony trzecie i etykiety 
stron trzecich nie są wystarczająco 
skuteczne, aby zapobiec wprowadzaniu na 
rynek wewnętrzny Unii produktów 
niepowodujących wylesiania; w związku z 
powyższym podkreśla, że certyfikacja 
prowadzona przez strony trzecie może 
jedynie stanowić uzupełnienie procedur 
należytej staranności realizowanych przez 
przedsiębiorstwa, ale nie może tych 
procedur zastąpić;

Or. en

Poprawka 138
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. krytycznie odnosi się do faktu, że 
same certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie i etykiety stron trzecich powodują 

4. krytycznie odnosi się do faktu, że 
same certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie i etykiety stron trzecich powodują 
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nieuzasadnione przeniesienie na 
konsumentów odpowiedzialności za 
decydowanie o tym, czy dokonać zakupu 
produktów niepowodujących wylesiania; w 
związku z powyższym podkreśla, że 
certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie może jedynie stanowić uzupełnienie 
procedur należytej staranności 
realizowanych przez przedsiębiorstwa, ale 
nie może tych procedur zastąpić;

nieuzasadnione przeniesienie na 
konsumentów odpowiedzialności za 
decydowanie o tym, czy dokonać zakupu 
produktów niepowodujących wylesiania; w 
związku z powyższym podkreśla, że 
certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie może jedynie stanowić uzupełnienie 
procedur kontroli stosowanych wewnątrz 
przedsiębiorstw, ale nie może tych 
procedur zastąpić;

Or. fr

Poprawka 139
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że polityka, która jest 
uzależniona wyłącznie od wyboru 
dokonywanego przez konsumentów, w 
nieuzasadniony sposób przenosi na 
konsumentów odpowiedzialność za zakup 
produktów niepowodujących wylesiania, 
co nie wystarczy, by włączyć bardziej 
zrównoważoną produkcję do głównego 
nurtu polityki; zauważa, że informacje dla 
konsumentów na temat produktów 
niepowodujących wylesiania są potężnym 
narzędziem uzupełniającym ramy prawne 
dotyczące należytej staranności, i wzywa 
Komisję do dalszego włączania kwestii 
wylesiania do inicjatyw dotyczących 
oznakowania ekologicznego UE, 
zielonych zamówień publicznych i innych 
inicjatyw w kontekście gospodarki o 
obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 140
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță
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Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. uważa, że informacje dla 
konsumentów na temat produktów 
niepowodujących wylesiania mogą być 
potężnym narzędziem uzupełniającym 
ramy prawne dotyczące należytej 
staranności i umożliwiającym zajęcie się 
stroną popytową tego tematu; jest 
przekonany, że dzięki temu działania Unii 
przeciwko wylesianiu na świecie staną się 
wiarygodne; wzywa Komisję do włączenia 
ryzyka wylesiania do kryteriów twierdzeń 
dotyczących ekologiczności (produktu, 
usługi) w dyrektywie 2005/29/WE w 
sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych oraz do ustanowienia 
unijnego systemu wstępnego 
zatwierdzania w celu zezwolenia na 
stosowanie twierdzeń dotyczących 
ekologiczności (produktu, usługi);

Or. en

Poprawka 141
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. przypomina, że wiele niedawnych 
dochodzeń ujawniło rozbudowane systemy 
„czyszczenia bydła” wprowadzone przez 
przedsiębiorstwa mięsne, w przypadku 
których krowy hodowane na nielegalnie 
wylesianych gruntach lub w 
gospodarstwach objętych embargiem są 
przenoszone do legalnych gospodarstw 
bezpośrednio przed wysłaniem ich do 
ubojni przedsiębiorstwa w celu obejścia 
obowiązujących przepisów i wymogów 
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certyfikacji;

Or. en

Poprawka 142
Joëlle Mélin, Annika Bruna

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. stwierdza, że mnogość certyfikatów 
i oznaczeń przyczynia się do nieczytelności 
informacji dla zdecydowanej większości 
konsumentów; w związku z tym podkreśla, 
że należy rozważyć wprowadzenie 
obowiązku informacyjnego i ujednolicenie 
informacji;

Or. fr

Poprawka 143
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. jest zaniepokojony, że mnogość 
istniejących systemów certyfikacji i etykiet 
prowadzi do dezorientacji konsumentów i 
zmniejsza ich szanse na dokonanie 
świadomego wyboru;

Or. en

Poprawka 144
Kateřina Konečná
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Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o ochronę wszystkich 
obrońców środowiska i lasów w UE i na 
całym świecie

Or. en

Poprawka 145
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. zauważa, że kryteria dotyczące 
tego, które produkty uznaje się za 
„niepowodujące wylesiania”, stanowiące 
podstawę systemów certyfikacji, nie 
zawsze były wystarczająco kompleksowe, 
ponieważ czasami obejmują one tylko 
niektóre istotne składniki produktu, tylko 
część cyklu życia produktu lub stosuje się 
w ich ramach niewystarczającą definicję 
produktów „niepowodujących 
wylesiania”, co może prowadzić do 
zakupywania przez przedsiębiorstwa 
etykiet i ogólnie osłabiać ambicje w 
zakresie certyfikacji;

Or. en

Poprawka 146
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje głosy znacznej liczby 
przedsiębiorstw domagających się 
wprowadzenia przepisów unijnych 
dotyczących obowiązkowego zachowania 
należytej staranności w łańcuchach dostaw 
obejmujących produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów;

5. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje głosy znacznej liczby 
przedsiębiorstw domagających się 
wprowadzenia przepisów unijnych 
dotyczących obowiązkowego zachowania 
należytej staranności w łańcuchach dostaw 
obejmujących produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów; zwraca uwagę, że o 
ile proces należytej staranności sam w 
sobie nie wiąże się z zakazem, o tyle 
skuteczny i odstraszający system kar musi 
być stosowany, aby zapobiec wylesianiu i 
degradacji ekosystemów naturalnych;

Or. en

Poprawka 147
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje głosy znacznej liczby 
przedsiębiorstw domagających się 
wprowadzenia przepisów unijnych 
dotyczących obowiązkowego zachowania 
należytej staranności w łańcuchach dostaw 
obejmujących produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów;

5. zauważa, że niektóre 
przedsiębiorstwa domagają się 
wprowadzenia na szczeblu unijnym 
anglosaskiego pojęcia należytej 
staranności, które oznacza, że należy 
samemu zabezpieczyć się przed wszelkimi 
negatywnymi skutkami danej operacji, 
których można uniknąć, oraz zauważa, że 
jest to co prawda swego rodzaju 
podstawowy obowiązek zachowania 
ostrożności, jednak nie doprowadził on do 
powstrzymania katastrof ekologicznych w 
państwie, w którym został wprowadzony;

Or. fr

Poprawka 148
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje głosy znacznej liczby 
przedsiębiorstw domagających się 
wprowadzenia przepisów unijnych 
dotyczących obowiązkowego zachowania 
należytej staranności w łańcuchach 
dostaw obejmujących produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów;

5. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje zobowiązanie wielu 
przedsiębiorstw do zapewnienia bardziej 
zrównoważonych łańcuchów dostaw, w 
tym zmniejszenia popytu na produkty 
niepowodujące wylesiania, i zachęca do 
podejmowania odpowiednich inicjatyw 
sektora prywatnego w celu zwiększenia 
konkurencyjności i przejrzystości;

Or. en

Poprawka 149
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje głosy znacznej liczby 
przedsiębiorstw domagających się 
wprowadzenia przepisów unijnych 
dotyczących obowiązkowego zachowania 
należytej staranności w łańcuchach dostaw 
obejmujących produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów;

5. w tym kontekście odnotowuje 
głosy niektórych przedsiębiorstw 
domagających się wprowadzenia 
przepisów unijnych dotyczących 
obowiązkowego zachowania należytej 
staranności w łańcuchach dostaw 
obejmujących produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów;

Or. pl

Poprawka 150
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina swoją rezolucję z dnia 6. przypomina swoją rezolucję z dnia 
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15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu oraz swoje 
wezwanie, aby Komisja bezzwłocznie 
przedłożyła wniosek dotyczący 
europejskich ram prawnych opartych na 
obowiązku zachowania należytej 
staranności w celu zapewnienia 
zrównoważonych i niepowodujących 
wylesiania łańcuchów dostaw produktów 
wprowadzanych na rynek unijny, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
przeciwdziałania głównym przyczynom 
wylesiania związanego z przywozem oraz 
promowania przywozu niepowodującego 
wylesiania za granicą;

15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu oraz swoje 
wezwanie, aby Komisja bezzwłocznie 
przedłożyła wniosek dotyczący 
europejskich ram prawnych opartych na 
obowiązku zachowania należytej 
staranności w celu zapewnienia 
zrównoważonych i niepowodujących 
wylesiania łańcuchów dostaw produktów 
wprowadzanych na rynek unijny, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
przeciwdziałania głównym przyczynom 
wylesiania związanego z przywozem oraz 
promowania przywozu niepowodującego 
wylesiania za granicą, z uwzględnieniem 
gospodarczego znaczenia wywozu 
produktów dla krajów rozwijających się, 
zwłaszcza dla drobnych gospodarstw 
rolnych, oraz z uwzględnieniem 
informacji zwrotnych od wszystkich 
zainteresowanych stron, zwłaszcza MŚP, i 
przy zapewnieniu szczegółowej oceny 
skutków;

Or. en

Poprawka 151
Joëlle Mélin, Annika Bruna

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina swoją rezolucję z dnia 
15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu oraz swoje 
wezwanie, aby Komisja bezzwłocznie 
przedłożyła wniosek dotyczący 
europejskich ram prawnych opartych na 
obowiązku zachowania należytej 
staranności w celu zapewnienia 
zrównoważonych i niepowodujących 
wylesiania łańcuchów dostaw produktów 
wprowadzanych na rynek unijny, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
przeciwdziałania głównym przyczynom 

6. przypomina swoją rezolucję z dnia 
15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu oraz swoje 
wezwanie, aby Komisja bezzwłocznie 
przedłożyła wniosek dotyczący 
europejskich ram prawnych opartych na 
obowiązku zachowania należytej 
staranności w celu zapewnienia 
zrównoważonych i niepowodujących 
wylesiania łańcuchów dostaw produktów 
wprowadzanych na rynek unijny, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
przeciwdziałania głównym przyczynom 
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wylesiania związanego z przywozem oraz 
promowania przywozu niepowodującego 
wylesiania za granicą;

wylesiania związanego z przywozem oraz 
promowania produktów lokalnych i 
przywozu niepowodującego wylesiania za 
granicą;

Or. fr

Poprawka 152
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zauważa, że w wielu państwach do 
wylesiania przyczyniają się: brak 
odpowiedniej polityki (takiej jak 
zagospodarowanie przestrzenne), niejasne 
relacji własności i inne prawa własności 
gruntu, nieodpowiednie zarządzanie i 
egzekwowanie prawa, nielegalne 
działania i niewystarczające inwestycje w 
zrównoważoną gospodarkę leśną;

Or. cs

Poprawka 153
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że wylesianie jest 
problemem globalnym, w którym UE jest 
zarówno częścią problemu, jak i może być 
częścią rozwiązania, ponieważ podejścia 
ukierunkowane na konsumentów nie 
przynoszą pożądanych rezultatów;

Or. en
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Poprawka 154
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla potrzebę zaplanowania 
skoordynowanego wsparcia na szczeblu 
UE dla MŚP w celu zapewnienia ich 
zrozumienia, gotowości i zdolności do 
wdrożenia;

Or. en

Poprawka 155
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. zauważa, że przekształcanie 
pastwisk i gruntów rolnych 
wykorzystywanych pierwotnie do 
produkcji żywności i pasz w grunty 
przeznaczone do produkcji paliw z 
biomasy (zmiana pośrednia użytkowania 
gruntów) również może mieć negatywny 
wpływ na lasy;

Or. cs

Poprawka 156
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c. przypomina, że w swoim 
komunikacie w sprawie wylesiania z 2008 
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r. Komisja Europejska wyznaczyła cel 
polegający na zatrzymaniu utraty 
powierzchni terenów zalesionych 
najpóźniej do 2030 r. oraz ograniczeniu 
wylesiania lasów tropikalnych brutto 
przynajmniej o 50 % do 2020 r., a 
jednocześnie ostrzega, że prawie na pewno 
nie uda się osiągnąć tego drugiego celu;

Or. cs

Poprawka 157
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6d. wzywa UE do udzielenia 
odpowiedniego wsparcia na rzecz ochrony 
istniejących i utworzenia nowych, 
odpowiednio wybranych obszarów 
chronionych, zwłaszcza w państwach, 
które są głównymi producentami drewna;

Or. cs

Poprawka 158
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6e. wzywa UE do uzależnienia 
udzielania pomocy finansowej krajom 
partnerskim od wprowadzenia sprawnego 
systemu wiążących instrumentów 
koncepcyjnych przyczyniających się do 
osiągnięcia zrównoważonej gospodarki 
leśnej (na przykład plany gospodarowania 
lasami); podkreśla, że instrumenty te są 
sprawne wyłącznie wówczas, gdy są 
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przygotowane z wykorzystaniem 
wystarczającej wiedzy eksperckiej, i wzywa 
UE do określenia i egzekwowania jasnych 
zasad zgodności z tymi instrumentami;

Or. cs

Poprawka 159
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6f. zauważa, że obecna definicja 
terminu „las”, jego kategoryzacja oraz 
szereg innych terminów i zasad 
związanych z wylesianiem w ramach 
zrównoważonej gospodarski leśnej, 
przyjęte przez odpowiednie organy, na 
przykład Organizację Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 
Rolnictwa (FAO), są czysto techniczne i 
nie wprowadzają odpowiedniego 
rozróżnienia między lasem naturalnym a 
plantacjami leśnymi, w przypadku których 
funkcja gospodarcza lasu znacznie 
przeważa nad jego innymi funkcjami, i 
podkreśla, że może to ostatecznie 
prowadzić do zniekształcenia danych na 
temat obszaru, jaki zajmują światowe lasy, 
i ich stanu; wzywa odpowiednie 
zainteresowane strony do ujednolicenia 
stosowanej terminologii zgodnie z 
brzmieniem przedstawionym w załączniku 
do projektu rezolucji i podkreśla 
znaczenie tego wyjaśnienia dla 
skutecznego stosowania powiązanych 
instrumentów;

Or. cs

Poprawka 160
Joëlle Mélin
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania, ale apeluje o przyjęcie bardziej 
ambitnego podejścia w zakresie polityki; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego unijnych ram 
prawnych opartych na obowiązku 
zachowania należytej staranności, 
obejmujących wymogi w zakresie 
sprawozdawczości, ujawniania informacji 
i uczestnictwa stron trzecich, a także 
odpowiedzialność i kary za naruszenie 
obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw po raz pierwszy 
wprowadzających na rynek unijny 
produkty o najwyższym stopniu 
zagrożenia dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne, jak również 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości i 
środka zaskarżenia dla ofiar naruszeń 
tych obowiązków; na podmioty handlowe 
działające na rynku unijnym należy 
nałożyć obowiązki w zakresie 
identyfikowalności w celu zapewnienia 
zrównoważonych łańcuchów wartości 
niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne należy zastosować wobec unijnych 
instytucji finansowych oferujących środki 
finansowe przedsiębiorstwom, które 
pozyskują, wydobywają, produkują lub 
przetwarzają produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne;

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania, ale apeluje o przyjęcie bardziej 
spójnego i ambitnego podejścia w zakresie 
polityki; w związku z tym wzywa Komisję 
do przedstawienia wniosku mającego na 
celu przegląd umów o wolnym handlu 
zgodnie z wymogami unijnymi 
dotyczącymi wylesiania w celu 
zapewnienia w szczególności zaopatrzenia 
przedsiębiorstw europejskich, które 
zaopatrują się w państwach trzecich, w 
produkty i usługi nieprzyczyniające się do 
wylesiania;

Or. fr

Poprawka 161
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania, ale apeluje o przyjęcie bardziej 
ambitnego podejścia w zakresie polityki; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego unijnych ram 
prawnych opartych na obowiązku 
zachowania należytej staranności, 
obejmujących wymogi w zakresie 
sprawozdawczości, ujawniania informacji i 
uczestnictwa stron trzecich, a także 
odpowiedzialność i kary za naruszenie 
obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw po raz pierwszy 
wprowadzających na rynek unijny 
produkty o najwyższym stopniu 
zagrożenia dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne, jak również 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości i 
środka zaskarżenia dla ofiar naruszeń tych 
obowiązków; na podmioty handlowe 
działające na rynku unijnym należy 
nałożyć obowiązki w zakresie 
identyfikowalności w celu zapewnienia 
zrównoważonych łańcuchów wartości 
niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne należy zastosować wobec unijnych 
instytucji finansowych oferujących środki 
finansowe przedsiębiorstwom, które 
pozyskują, wydobywają, produkują lub 
przetwarzają produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne; 

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania, ale apeluje o przyjęcie bardziej 
ambitnego podejścia w zakresie polityki; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego unijnych ram 
prawnych opartych na rygorystycznych i 
prawnie wiążących zobowiązaniach 
powiązanych z obowiązkiem zachowania 
należytej staranności, obejmujących 
wymogi w zakresie sprawozdawczości, 
ujawniania informacji i uczestnictwa stron 
trzecich, w których przewidziana zostanie 
również strategia obejmująca większą 
liczbę surowców, a także odpowiedni 
system wdrażania, uwzględniający 
odpowiedzialność oraz skuteczne i 
odstraszające kary za naruszenie 
obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw wprowadzających 
produkty na rynek unijny, zapewniający 
możliwość prześledzenia pochodzenia 
wszystkich surowców i produktów 
wprowadzanych do obrotu w Unii oraz 
gwarantujący, że takie surowce i produkty 
nie będą nieść ze sobą negatywnych 
skutków dla środowiska i społeczeństwa, 
takich jak wylesianie, degradacja lasów, 
przekształcenie lub degradacja 
naturalnych ekosystemów lub naruszenie 
praw człowieka; uważa ponadto za 
kluczowe, aby wniosek dotyczący unijnych 
ram prawnych zapewniał usunięcie 
wszelkich barier uniemożliwiających 
skuteczny i szybki dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i środka zaskarżenia dla 
ofiar naruszeń tych obowiązków; 
stwierdza, że na podmioty handlowe 
działające na rynku unijnym należy 
nałożyć obowiązki w zakresie 
identyfikowalności w celu zapewnienia 
zrównoważonych łańcuchów wartości 
niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
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rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne powinny służyć poprawie 
przepisów mających zastosowanie do 
unijnych instytucji i podmiotów 
finansowych w celu uniemożliwienia 
udzielania jakiejkolwiek pomocy i 
wsparcia przedsiębiorstwom, które 
pozyskują, wydobywają, produkują lub 
przetwarzają produkty związane z 
wylesianiem, degradacją lasów, 
przekształceniem lub degradacją 
ekosystemów naturalnych oraz 
naruszeniem praw człowieka; 

Or. it

Poprawka 162
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania, ale apeluje o przyjęcie bardziej 
ambitnego podejścia w zakresie polityki; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego unijnych ram 
prawnych opartych na obowiązku 
zachowania należytej staranności, 
obejmujących wymogi w zakresie 
sprawozdawczości, ujawniania informacji i 
uczestnictwa stron trzecich, a także 
odpowiedzialność i kary za naruszenie 
obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw po raz pierwszy 
wprowadzających na rynek unijny 
produkty o najwyższym stopniu zagrożenia 
dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne, jak również dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i środka zaskarżenia dla 
ofiar naruszeń tych obowiązków; na 
podmioty handlowe działające na rynku 
unijnym należy nałożyć obowiązki w 
zakresie identyfikowalności w celu 

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania, ale apeluje o przyjęcie bardziej 
ambitnego podejścia w zakresie polityki; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego unijnych ram 
prawnych opartych na obowiązku 
zachowania należytej staranności, 
obejmujących wymogi w zakresie 
sprawozdawczości, ujawniania informacji i 
uczestnictwa stron trzecich, a także 
odpowiedzialność i kary za naruszenie 
obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw po raz pierwszy 
wprowadzających na rynek unijny 
produkty o najwyższym stopniu zagrożenia 
dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne, jak również dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i środka zaskarżenia dla 
ofiar naruszeń tych obowiązków; na 
podmioty handlowe działające na rynku 
unijnym należy nałożyć obowiązki w 
zakresie identyfikowalności w celu 
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zapewnienia zrównoważonych łańcuchów 
wartości niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne należy zastosować wobec unijnych 
instytucji finansowych oferujących środki 
finansowe przedsiębiorstwom, które 
pozyskują, wydobywają, produkują lub 
przetwarzają produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne;

zapewnienia zrównoważonych łańcuchów 
wartości niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne należy zastosować wobec unijnych 
instytucji finansowych oferujących środki 
finansowe przedsiębiorstwom, które 
pozyskują, wydobywają, produkują lub 
przetwarzają produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne; wzywa Komisję do 
opracowania tych ram prawnych na 
podstawie zasady przejrzystości oraz do 
wzięcia pod uwagę możliwości utworzenia 
elektronicznego rejestru wszystkich 
podmiotów gospodarczych, które będą 
wielokrotnie karane za naruszenie 
zobowiązań wynikających z tych ram 
prawnych; zachęca Komisję Europejską, 
by rok po przyjęciu rzeczonych ram 
prawnych przedstawiła przegląd ich 
wpływu;

Or. ro

Poprawka 163
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania, ale apeluje o przyjęcie bardziej 
ambitnego podejścia w zakresie polityki; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego unijnych ram 
prawnych opartych na obowiązku 
zachowania należytej staranności, 
obejmujących wymogi w zakresie 
sprawozdawczości, ujawniania informacji i 
uczestnictwa stron trzecich, a także 
odpowiedzialność i kary za naruszenie 
obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw po raz pierwszy 

7. wzywa Komisję do przedstawienia 
rygorystycznego wniosku dotyczącego 
unijnych ram prawnych opartych na 
należytej staranności w celu zapewnienia 
zrównoważonych łańcuchów wartości 
niepowodujących wylesiania dla 
produktów wprowadzanych na rynek UE, 
ze szczególnym naciskiem na 
przeciwdziałanie głównym przyczynom 
wylesiania związanego z przywozem oraz 
promowanie przywozu niepowodującego 
wylesiania za granicą, z uwzględnieniem 
takich elementów jak wymogi w zakresie 
sprawozdawczości, ujawniania informacji i 
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wprowadzających na rynek unijny 
produkty o najwyższym stopniu zagrożenia 
dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne, jak również dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i środka zaskarżenia dla 
ofiar naruszeń tych obowiązków; na 
podmioty handlowe działające na rynku 
unijnym należy nałożyć obowiązki w 
zakresie identyfikowalności w celu 
zapewnienia zrównoważonych łańcuchów 
wartości niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne należy zastosować wobec unijnych 
instytucji finansowych oferujących środki 
finansowe przedsiębiorstwom, które 
pozyskują, wydobywają, produkują lub 
przetwarzają produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne;

uczestnictwa stron trzecich, a także 
odpowiedzialność i kary za naruszenie 
obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw po raz pierwszy 
wprowadzających na rynek unijny 
produkty, w przypadku których istnieje 
duże zagrożenie, że przyczynią się do 
wylesiania, oraz ich produkty pochodne, 
jak również dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i środka zaskarżenia dla 
ofiar naruszeń tych obowiązków, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że przepisy dotyczące 
łańcuchów dostaw niepowodujących 
wylesiania powinny również znaleźć 
odzwierciedlenie w ramach prawnych 
mających zastosowanie wobec unijnych 
instytucji finansowych, tj. dotyczących 
sprawozdawczości niefinansowej i 
zrównoważonych inwestycji; kwestia, czy 
konieczna jest obowiązkowa należyta 
staranność, powinna być rozstrzygana 
zgodnie z poziomem ryzyka, jakie stwarza 
każdy produkt w odniesieniu do 
wylesiania, w zależności od tego, czy 
dobrowolne systemy należytej staranności 
zostały już przetestowane, oraz od 
dostępności i kosztów wymogów 
dotyczących gromadzenia danych, które 
nowy unijny system staranności 
ustanowiłby dla wszystkich stron 
zaangażowanych w produkcję towarów 
stanowiących zagrożenie dla lasów;

Or. en

Poprawka 164
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania, ale apeluje o przyjęcie bardziej 

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania, ale apeluje o przyjęcie bardziej 
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ambitnego podejścia w zakresie polityki; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego unijnych ram 
prawnych opartych na obowiązku 
zachowania należytej staranności, 
obejmujących wymogi w zakresie 
sprawozdawczości, ujawniania informacji i 
uczestnictwa stron trzecich, a także 
odpowiedzialność i kary za naruszenie 
obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw po raz pierwszy 
wprowadzających na rynek unijny 
produkty o najwyższym stopniu zagrożenia 
dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne, jak również dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i środka zaskarżenia dla 
ofiar naruszeń tych obowiązków; na 
podmioty handlowe działające na rynku 
unijnym należy nałożyć obowiązki w 
zakresie identyfikowalności w celu 
zapewnienia zrównoważonych łańcuchów 
wartości niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne należy zastosować wobec unijnych 
instytucji finansowych oferujących środki 
finansowe przedsiębiorstwom, które 
pozyskują, wydobywają, produkują lub 
przetwarzają produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne;

ambitnego podejścia w zakresie polityki; 
wzywa Komisję, po uprzednim 
opracowaniu analizy wpływu, do 
przedstawienia wniosku dotyczącego 
unijnych ram prawnych opartych na 
obowiązku zachowania należytej 
staranności, obejmujących wymogi w 
zakresie sprawozdawczości, ujawniania 
informacji i uczestnictwa stron trzecich, a 
także odpowiedzialność i kary za 
naruszenie obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw po raz pierwszy 
wprowadzających na rynek unijny 
produkty o najwyższym stopniu zagrożenia 
dla lasów i ich ekosystemów oraz ich 
produkty pochodne, jak również dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości i środka 
zaskarżenia dla ofiar naruszeń tych 
obowiązków; obowiązek ten powinien być 
ograniczony do sektorów mających 
największy wpływ na wylesianie; na 
podmioty handlowe działające na rynku 
unijnym należy nałożyć obowiązki w 
zakresie identyfikowalności w celu 
zapewnienia zrównoważonych łańcuchów 
wartości niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne należy zastosować wobec unijnych 
instytucji finansowych oferujących środki 
finansowe przedsiębiorstwom, które 
pozyskują, wydobywają, produkują lub 
przetwarzają produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ich ekosystemów 
oraz ich produkty pochodne; zwraca 
uwagę na to, że obowiązki te muszą być 
dostosowane do możliwości małych i 
średnich przedsiębiorstw;

Or. pl

Poprawka 165
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania, ale apeluje o przyjęcie bardziej 
ambitnego podejścia w zakresie polityki; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego unijnych ram 
prawnych opartych na obowiązku 
zachowania należytej staranności, 
obejmujących wymogi w zakresie 
sprawozdawczości, ujawniania informacji i 
uczestnictwa stron trzecich, a także 
odpowiedzialność i kary za naruszenie 
obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw po raz pierwszy 
wprowadzających na rynek unijny 
produkty o najwyższym stopniu zagrożenia 
dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne, jak również dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i środka zaskarżenia dla 
ofiar naruszeń tych obowiązków; na 
podmioty handlowe działające na rynku 
unijnym należy nałożyć obowiązki w 
zakresie identyfikowalności w celu 
zapewnienia zrównoważonych łańcuchów 
wartości niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne należy zastosować wobec unijnych 
instytucji finansowych oferujących środki 
finansowe przedsiębiorstwom, które 
pozyskują, wydobywają, produkują lub 
przetwarzają produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne;

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania, ale apeluje o przyjęcie 
rygorystycznego podejścia w zakresie 
polityki; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku dotyczącego 
unijnych ram prawnych opartych na 
należytej staranności, obejmujących 
wymogi w zakresie sprawozdawczości, 
ujawniania informacji i uczestnictwa stron 
trzecich, a także odpowiedzialność i kary 
za naruszenie obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw po raz pierwszy 
wprowadzających na rynek unijny 
produkty o najwyższym stopniu zagrożenia 
dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne, jak również dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i środka zaskarżenia dla 
ofiar naruszeń tych obowiązków; na 
podmioty handlowe działające na rynku 
unijnym należy nałożyć obowiązki w 
zakresie identyfikowalności w celu 
zapewnienia zrównoważonych łańcuchów 
wartości niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji;

Or. en

Poprawka 166
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka
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7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania, ale apeluje o przyjęcie bardziej 
ambitnego podejścia w zakresie polityki; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego unijnych ram 
prawnych opartych na obowiązku 
zachowania należytej staranności, 
obejmujących wymogi w zakresie 
sprawozdawczości, ujawniania informacji i 
uczestnictwa stron trzecich, a także 
odpowiedzialność i kary za naruszenie 
obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw po raz pierwszy 
wprowadzających na rynek unijny 
produkty o najwyższym stopniu zagrożenia 
dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne, jak również dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i środka zaskarżenia dla 
ofiar naruszeń tych obowiązków; na 
podmioty handlowe działające na rynku 
unijnym należy nałożyć obowiązki w 
zakresie identyfikowalności w celu 
zapewnienia zrównoważonych łańcuchów 
wartości niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne należy zastosować wobec unijnych 
instytucji finansowych oferujących środki 
finansowe przedsiębiorstwom, które 
pozyskują, wydobywają, produkują lub 
przetwarzają produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne;

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania, ale apeluje o przyjęcie bardziej 
ambitnego podejścia w zakresie polityki; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego unijnych ram 
prawnych opartych na obowiązku 
zachowania należytej staranności, 
obejmujących wymogi w zakresie 
sprawozdawczości, ujawniania informacji i 
uczestnictwa stron trzecich, a także 
odpowiedzialność i kary za naruszenie 
obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw po raz pierwszy 
wprowadzających na rynek unijny 
produkty o najwyższym stopniu zagrożenia 
dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne, jak również dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i środka zaskarżenia dla 
ofiar naruszeń tych obowiązków; na 
podmioty handlowe działające na rynku 
unijnym należy nałożyć obowiązki w 
zakresie identyfikowalności, w 
szczególności w odniesieniu do 
identyfikacji pochodzenia produktów w 
momencie ich wprowadzania na rynek 
wewnętrzny Unii, w celu zapewnienia 
zrównoważonych łańcuchów wartości 
niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne należy zastosować wobec instytucji 
finansowych działających w Unii, 
oferujących środki finansowe 
przedsiębiorstwom, które pozyskują, 
wydobywają, produkują lub przetwarzają 
produkty stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz ich produkty pochodne;

Or. en

Poprawka 167
Nicolae Ştefănuță, Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania, ale apeluje o przyjęcie bardziej 
ambitnego podejścia w zakresie polityki; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego unijnych ram 
prawnych opartych na obowiązku 
zachowania należytej staranności, 
obejmujących wymogi w zakresie 
sprawozdawczości, ujawniania informacji i 
uczestnictwa stron trzecich, a także 
odpowiedzialność i kary za naruszenie 
obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw po raz pierwszy 
wprowadzających na rynek unijny 
produkty o najwyższym stopniu zagrożenia 
dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne, jak również dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i środka zaskarżenia dla 
ofiar naruszeń tych obowiązków; na 
podmioty handlowe działające na rynku 
unijnym należy nałożyć obowiązki w 
zakresie identyfikowalności w celu 
zapewnienia zrównoważonych łańcuchów 
wartości niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne należy zastosować wobec unijnych 
instytucji finansowych oferujących środki 
finansowe przedsiębiorstwom, które 
pozyskują, wydobywają, produkują lub 
przetwarzają produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne;

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania i degradacji lasów, ale apeluje 
o przyjęcie bardziej ambitnego podejścia w 
zakresie polityki; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku dotyczącego 
unijnych ram prawnych opartych na 
obowiązku zachowania należytej 
staranności, obejmujących wymogi w 
zakresie sprawozdawczości, ujawniania 
informacji i uczestnictwa stron trzecich, a 
także odpowiedzialność i kary za 
naruszenie obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw po raz pierwszy 
wprowadzających na rynek unijny 
produkty stanowiące zagrożenie dla lasów 
i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne, jak również dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i środka zaskarżenia dla 
ofiar naruszeń tych obowiązków; na 
podmioty handlowe działające na rynku 
unijnym należy nałożyć obowiązki w 
zakresie identyfikowalności w celu 
zapewnienia zrównoważonych łańcuchów 
wartości niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne należy zastosować wobec 
wszystkich unijnych instytucji finansowych 
upoważnionych do prowadzenia 
działalności w Unii i oferujących środki 
finansowe przedsiębiorstwom, które 
pozyskują, wydobywają, produkują lub 
przetwarzają produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne;

Or. en

Poprawka 168
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
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Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania, ale apeluje o przyjęcie bardziej 
ambitnego podejścia w zakresie polityki; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego unijnych ram 
prawnych opartych na obowiązku 
zachowania należytej staranności, 
obejmujących wymogi w zakresie 
sprawozdawczości, ujawniania informacji i 
uczestnictwa stron trzecich, a także 
odpowiedzialność i kary za naruszenie 
obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw po raz pierwszy 
wprowadzających na rynek unijny 
produkty o najwyższym stopniu zagrożenia 
dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne, jak również dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i środka zaskarżenia dla 
ofiar naruszeń tych obowiązków; na 
podmioty handlowe działające na rynku 
unijnym należy nałożyć obowiązki w 
zakresie identyfikowalności w celu 
zapewnienia zrównoważonych łańcuchów 
wartości niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne należy zastosować wobec unijnych 
instytucji finansowych oferujących środki 
finansowe przedsiębiorstwom, które 
pozyskują, wydobywają, produkują lub 
przetwarzają produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne;

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania i degradacji lasów, ale apeluje 
o przyjęcie bardziej ambitnego podejścia w 
zakresie polityki; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku dotyczącego 
unijnych ram prawnych opartych na 
obowiązku zachowania należytej 
staranności, obejmujących wymogi w 
zakresie sprawozdawczości, ujawniania 
informacji i uczestnictwa stron trzecich, a 
także odpowiedzialność i kary za 
naruszenie obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw po raz pierwszy 
wprowadzających na rynek unijny 
produkty stanowiące zagrożenie dla lasów 
i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne, jak również dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i środka zaskarżenia dla 
ofiar naruszeń tych obowiązków; na 
podmioty handlowe działające na rynku 
unijnym należy nałożyć obowiązki w 
zakresie identyfikowalności w celu 
zapewnienia zrównoważonych łańcuchów 
wartości niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne należy zastosować wobec 
wszystkich instytucji finansowych 
upoważnionych do prowadzenia 
działalności w Unii i oferujących środki 
finansowe przedsiębiorstwom, które 
pozyskują, wydobywają, produkują lub 
przetwarzają produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne;

Or. en

Poprawka 169
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania, ale apeluje o przyjęcie bardziej 
ambitnego podejścia w zakresie polityki; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego unijnych ram 
prawnych opartych na obowiązku 
zachowania należytej staranności, 
obejmujących wymogi w zakresie 
sprawozdawczości, ujawniania informacji i 
uczestnictwa stron trzecich, a także 
odpowiedzialność i kary za naruszenie 
obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw po raz pierwszy 
wprowadzających na rynek unijny 
produkty o najwyższym stopniu zagrożenia 
dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne, jak również dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i środka zaskarżenia dla 
ofiar naruszeń tych obowiązków; na 
podmioty handlowe działające na rynku 
unijnym należy nałożyć obowiązki w 
zakresie identyfikowalności w celu 
zapewnienia zrównoważonych łańcuchów 
wartości niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne należy zastosować wobec unijnych 
instytucji finansowych oferujących środki 
finansowe przedsiębiorstwom, które 
pozyskują, wydobywają, produkują lub 
przetwarzają produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne;

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania i degradacji lasów, ale apeluje 
o przyjęcie bardziej ambitnego podejścia w 
zakresie polityki; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku dotyczącego 
unijnych ram prawnych opartych na 
obowiązku zachowania należytej 
staranności, obejmujących wymogi w 
zakresie sprawozdawczości, ujawniania 
informacji i uczestnictwa stron trzecich, a 
także odpowiedzialność i kary za 
naruszenie obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw po raz pierwszy 
wprowadzających na rynek unijny 
produkty stanowiące zagrożenie dla lasów 
i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne, jak również dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i środka zaskarżenia dla 
ofiar naruszeń tych obowiązków; na 
podmioty handlowe działające na rynku 
unijnym należy nałożyć obowiązki w 
zakresie identyfikowalności w celu 
zapewnienia zrównoważonych łańcuchów 
wartości niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne należy zastosować wobec 
wszystkich instytucji finansowych 
upoważnionych do prowadzenia 
działalności w Unii i oferujących środki 
finansowe przedsiębiorstwom, które 
pozyskują, wydobywają, produkują lub 
przetwarzają produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne;

Or. en

Poprawka 170
Kateřina Konečná
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania, ale apeluje o przyjęcie bardziej 
ambitnego podejścia w zakresie polityki; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego unijnych ram 
prawnych opartych na obowiązku 
zachowania należytej staranności, 
obejmujących wymogi w zakresie 
sprawozdawczości, ujawniania informacji i 
uczestnictwa stron trzecich, a także 
odpowiedzialność i kary za naruszenie 
obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw po raz pierwszy 
wprowadzających na rynek unijny 
produkty o najwyższym stopniu zagrożenia 
dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne, jak również dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i środka zaskarżenia dla 
ofiar naruszeń tych obowiązków; na 
podmioty handlowe działające na rynku 
unijnym należy nałożyć obowiązki w 
zakresie identyfikowalności w celu 
zapewnienia zrównoważonych łańcuchów 
wartości niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne należy zastosować wobec unijnych 
instytucji finansowych oferujących środki 
finansowe przedsiębiorstwom, które 
pozyskują, wydobywają, produkują lub 
przetwarzają produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne;

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania i degradacji lasów, ale apeluje 
o przyjęcie bardziej ambitnego podejścia w 
zakresie polityki; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku dotyczącego 
unijnych ram prawnych opartych na 
obowiązku zachowania należytej 
staranności, obejmujących wymogi w 
zakresie sprawozdawczości, ujawniania 
informacji i uczestnictwa stron trzecich, a 
także odpowiedzialność i kary za 
naruszenie obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw wprowadzających na 
rynek unijny produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne, jak również dostęp 
do wymiaru sprawiedliwości i środka 
zaskarżenia dla ofiar naruszeń tych 
obowiązków; na podmioty handlowe 
działające na rynku unijnym należy 
nałożyć obowiązki w zakresie 
identyfikowalności w celu zapewnienia 
zrównoważonych łańcuchów wartości 
niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne należy zastosować wobec 
wszystkich instytucji finansowych 
upoważnionych do prowadzenia 
działalności w Unii i oferujących środki 
finansowe przedsiębiorstwom, które 
pozyskują, wydobywają, produkują, 
przetwarzają produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne lub handlują tymi 
produktami;

Or. en

Poprawka 171
Michal Wiezik, Radan Kanev
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania, ale apeluje o przyjęcie bardziej 
ambitnego podejścia w zakresie polityki; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego unijnych ram 
prawnych opartych na obowiązku 
zachowania należytej staranności, 
obejmujących wymogi w zakresie 
sprawozdawczości, ujawniania informacji i 
uczestnictwa stron trzecich, a także 
odpowiedzialność i kary za naruszenie 
obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw po raz pierwszy 
wprowadzających na rynek unijny 
produkty o najwyższym stopniu zagrożenia 
dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne, jak również dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i środka zaskarżenia dla 
ofiar naruszeń tych obowiązków; na 
podmioty handlowe działające na rynku 
unijnym należy nałożyć obowiązki w 
zakresie identyfikowalności w celu 
zapewnienia zrównoważonych łańcuchów 
wartości niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne należy zastosować wobec unijnych 
instytucji finansowych oferujących środki 
finansowe przedsiębiorstwom, które 
pozyskują, wydobywają, produkują lub 
przetwarzają produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne;

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania, ale apeluje o przyjęcie bardziej 
ambitnego podejścia w zakresie polityki; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego unijnych ram 
prawnych opartych na obowiązku 
zachowania należytej staranności, 
obejmujących wymogi w zakresie 
sprawozdawczości, ujawniania informacji i 
uczestnictwa stron trzecich, a także 
odpowiedzialność i kary za naruszenie 
obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw po raz pierwszy 
wprowadzających na rynek unijny 
produkty o najwyższym stopniu zagrożenia 
dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne, jak również dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości, remediacji 
środowiskowej i środka zaskarżenia dla 
ofiar naruszeń tych obowiązków; na 
podmioty handlowe działające na rynku 
unijnym należy nałożyć obowiązki w 
zakresie identyfikowalności w celu 
zapewnienia zrównoważonych łańcuchów 
wartości niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne należy zastosować wobec unijnych 
instytucji finansowych oferujących środki 
finansowe przedsiębiorstwom, które 
pozyskują, wydobywają, produkują lub 
przetwarzają produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne;

Or. en

Poprawka 172
Stanislav Polčák
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania, ale apeluje o przyjęcie bardziej 
ambitnego podejścia w zakresie polityki; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego unijnych ram 
prawnych opartych na obowiązku 
zachowania należytej staranności, 
obejmujących wymogi w zakresie 
sprawozdawczości, ujawniania informacji i 
uczestnictwa stron trzecich, a także 
odpowiedzialność i kary za naruszenie 
obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw po raz pierwszy 
wprowadzających na rynek unijny 
produkty o najwyższym stopniu zagrożenia 
dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne, jak również dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i środka zaskarżenia dla 
ofiar naruszeń tych obowiązków; na 
podmioty handlowe działające na rynku 
unijnym należy nałożyć obowiązki w 
zakresie identyfikowalności w celu 
zapewnienia zrównoważonych łańcuchów 
wartości niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne należy zastosować wobec unijnych 
instytucji finansowych oferujących środki 
finansowe przedsiębiorstwom, które 
pozyskują, wydobywają, produkują lub 
przetwarzają produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne;

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zwalczania przez Komisję globalnego 
wylesiania, ale apeluje o przyjęcie bardziej 
ambitnego podejścia w zakresie polityki; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego unijnych ram 
prawnych opartych na obowiązku 
zachowania należytej staranności, 
obejmujących wymogi w zakresie 
sprawozdawczości, ujawniania informacji i 
uczestnictwa stron trzecich, a także 
odpowiedzialność i kary za naruszenie 
obowiązków dla wszystkich 
przedsiębiorstw wprowadzających na 
rynek unijny produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne, jak również dostęp 
do wymiaru sprawiedliwości i środka 
zaskarżenia dla ofiar naruszeń tych 
obowiązków; na podmioty handlowe 
działające na rynku unijnym należy 
nałożyć obowiązki w zakresie 
identyfikowalności w celu zapewnienia 
zrównoważonych łańcuchów wartości 
niepowodujących wylesiania, jak 
określono w załączniku do niniejszej 
rezolucji; podkreśla, że te same ramy 
prawne należy zastosować wobec unijnych 
instytucji finansowych oferujących środki 
finansowe przedsiębiorstwom, które 
pozyskują, wydobywają, produkują lub 
przetwarzają produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produkty pochodne;

Or. cs

Poprawka 173
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że aby odpowiednio 
przeciwdziałać wylesianiu i degradacji 
lasów i ekosystemów, we wniosku 
dotyczącym unijnych ram prawnych 
należy przewidzieć zakaz finansowania 
intensywnej hodowli zwierząt i 
monokultur; stwierdza, że fundamentalne 
znaczenie ma natychmiastowa i radykalna 
zmiana nawyków w zakresie produkcji i 
konsumpcji żywności; w związku z tym 
uważa, że konieczne jest uwzględnienie 
skutecznych środków mających na celu 
zwiększenie wsparcia praktyk 
agroekologicznych oraz ograniczenie 
ilości odpadów żywnościowych w całym 
łańcuchu dostaw; podkreśla konieczność 
wprowadzenia prawnie wiążących celów 
służących ograniczeniu produkcji i 
spożycia produktów pochodzenia 
zwierzęcego; podkreśla znaczenie 
ukierunkowanych działań informacyjnych 
mających na celu zwiększenie 
świadomości konsumentów w zakresie 
oddziaływania wzorców konsumpcji na 
lasy, bioróżnorodność i klimat, wraz ze 
wsparciem i promocją wyborów 
żywnościowych opartych na produktach 
pochodzenia roślinnego;

Or. it

Poprawka 174
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że zatrzymanie 
wylesiania i degradacji lasów w 
połączeniu ze zrównoważonymi 
działaniami w zakresie odbudowy, 
zalesiania i ponownego zalesiania stanowi 



PE655.680v01-00 104/344 AM\1210205PL.docx

PL

szansę na rozwój gospodarczy; zaznacza, 
że w tym celu konieczne jest zwrócenie 
szczególnej uwagi na produkcję i 
zrównoważoną konsumpcję produktów 
rolnych i leśnych oraz podejmowanie 
działań na szczeblu globalnym, krajowym, 
regionalnym i lokalnym, a także 
dokonywanie znacznych inwestycji;

Or. ro

Poprawka 175
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. apeluje do Komisji o stosowanie 
zasady „nie szkodzić” i wzywa ją do 
szybkiego zapewnienia pełnej zgodności 
istniejących i przyszłych umów 
handlowych i inwestycyjnych oraz innych 
globalnych regulacji z międzynarodowymi 
celami w zakresie ochrony środowiska i 
klimatu, w szczególności z porozumieniem 
paryskim i Agendą na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, a także do 
uwzględnienia wiążących postanowień 
dotyczących zaprzestania masowego 
wykupu i dzierżawy ziemi oraz wylesiania;

Or. en

Poprawka 176
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że nielegalne 
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pozyskiwanie drewna to praktyka 
utrzymująca się nie tylko w państwach 
trzecich, lecz także w UE; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich o podjęcie 
zdecydowanych działań w celu 
przeciwdziałania nielegalnemu 
pozyskiwaniu drewna, zwłaszcza w celu 
ratowania ostatnich lasów pierwotnych 
Europy, także przez egzekwowanie 
obowiązującego prawodawstwa UE i, co 
za tym idzie, stosowanie 
proporcjonalnych, odstraszających i 
skutecznych sankcji w przypadkach 
naruszeń prawa UE;

Or. en

Poprawka 177
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że nowe ramy 
regulacyjne w Unii Europejskiej nie mogą 
przyczyniać się do stygmatyzacji produktu, 
regionu ani kraju wysyłki; w tym celu 
Unia musi nadać priorytet współpracy z 
tymi państwami trzecimi, które są gotowe 
wdrożyć nowe i ambitne środki mające na 
celu ograniczenie wylesiania na ich 
terytoriach;

Or. es

Poprawka 178
Hildegard Bentele, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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7a. z zadowoleniem przyjmuje 
trwający przegląd dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej i zwraca 
się do Komisji o poprawę jakości i zakresu 
ujawnianych informacji niefinansowych, 
w szczególności w odniesieniu do 
aspektów środowiskowych, oraz o 
wspieranie włączenia kwestii lasów do 
zakresu społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 179
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że elementem takich 
ram prawnych musi być przyznanie 
skutecznego dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości i środków prawnych 
ofiarom działań przedsiębiorstw 
naruszających prawa człowieka oraz 
wyrządzających szkody w środowisku;

Or. en

Poprawka 180
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla potrzebę przewidzenia 
na szczeblu UE skoordynowanego 
wsparcia dla MŚP w celu zapewnienia ich 
zrozumienia, gotowości i zdolności do 
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wdrożenia;

Or. en

Poprawka 181
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. wzywa Unię do uwzględnienia 
wiążących i szczegółowych postanowień w 
rozdziałach umów handlowych 
dotyczących zrównoważonego rozwoju w 
celu zapewnienia, aby przywożone 
produkty nie pochodziły z wylesianych 
obszarów;

Or. es

Poprawka 182
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów objęte tymi unijnymi ramami 
prawnymi należy określić na podstawie 
obiektywnych przesłanek opartych na 
badaniach naukowych, świadczących o 
tym, że takie produkty powodują wysokie 
ryzyko niszczenia i degradacji lasów oraz 
ekosystemów zasobnych w węgiel i 
charakteryzujących się bogatą 
różnorodnością biologiczną, a także 
stanowią zagrożenie dla praw ludów 
tubylczych i ogólnie praw człowieka;

8. zwraca uwagę, że produkty 
przyczyniające się do wylesiania objęte 
tymi unijnymi ramami prawnymi należy 
określić na podstawie obiektywnych 
przesłanek opartych na badaniach 
naukowych, przyznając pierwszeństwo 
towarom stwarzającym największe ryzyko 
niszczenia i degradacji lasów oraz 
pochodzącym z obszarów, na których 
konieczne jest podjęcie najpilniejszych 
działań; ponadto apeluje o opracowanie 
planu działania przewidującego terminy 
dla wszystkich innych produktów 
przyczyniających się do wylesiania oraz 
wzywa do regularnego przeglądu 
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ustanowionego wykazu; zwraca uwagę, że 
Komisja musi wyznaczyć obszary, które 
nie będą się już kwalifikowały do 
produkcji, pozyskiwania i wydobywania 
produktów przeznaczonych na rynek 
europejski, przed wejściem w życie zakazu, 
aby zapewnić wszystkim zainteresowanym 
stronom pewność prawa i czas na 
dostosowanie;

Or. en

Poprawka 183
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów objęte tymi unijnymi 
ramami prawnymi należy określić na 
podstawie obiektywnych przesłanek 
opartych na badaniach naukowych, 
świadczących o tym, że takie produkty 
powodują wysokie ryzyko niszczenia i 
degradacji lasów oraz ekosystemów 
zasobnych w węgiel i charakteryzujących 
się bogatą różnorodnością biologiczną, a 
także stanowią zagrożenie dla praw ludów 
tubylczych i ogólnie praw człowieka; 

8. zwraca uwagę, że w celu włączenia 
produktów i ich produktów pochodnych w 
zakres tych unijnych ram prawnych 
należy przewidzieć proces niezależnej i 
obiektywnej oceny opartej na badaniach 
naukowych oraz konsultacje publiczne z 
obywatelami i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym z 
organizacjami zajmującymi się ochroną 
praw człowieka, aby wzmocnić wstępną 
analizę dotyczącą przyjęcia przepisów 
prawnych mających na celu 
wyeliminowanie ryzyka niszczenia i 
degradacji lasów oraz ekosystemów 
zasobnych w węgiel i charakteryzujących 
się różnorodnością biologiczną, a także 
zagrożeń dla praw ludów tubylczych i 
ogólnie praw człowieka; 

Or. it

Poprawka 184
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
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Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów objęte tymi unijnymi ramami 
prawnymi należy określić na podstawie 
obiektywnych przesłanek opartych na 
badaniach naukowych, świadczących o 
tym, że takie produkty powodują wysokie 
ryzyko niszczenia i degradacji lasów oraz 
ekosystemów zasobnych w węgiel i 
charakteryzujących się bogatą 
różnorodnością biologiczną, a także 
stanowią zagrożenie dla praw ludów 
tubylczych i ogólnie praw człowieka;

8. zwraca uwagę, że produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów objęte tymi unijnymi ramami 
prawnymi należy określić na podstawie 
obiektywnych przesłanek opartych na 
badaniach naukowych, świadczących o 
tym, że takie produkty powodują ryzyko 
niszczenia i degradacji lasów oraz 
ekosystemów zasobnych w węgiel i 
charakteryzujących się bogatą 
różnorodnością biologiczną, a także 
stanowią zagrożenie dla praw ludów 
tubylczych i ogólnie praw człowieka, lub 
że produkcja takich produktów 
doprowadziła do masowego wykupu 
zasobów wodnych i pośredniej degradacji 
ekosystemów poprzez nadmierny pobór i 
zanieczyszczenie źródeł wody;

Or. en

Poprawka 185
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów objęte tymi unijnymi ramami 
prawnymi należy określić na podstawie 
obiektywnych przesłanek opartych na 
badaniach naukowych, świadczących o 
tym, że takie produkty powodują wysokie 
ryzyko niszczenia i degradacji lasów oraz 
ekosystemów zasobnych w węgiel i 
charakteryzujących się bogatą 
różnorodnością biologiczną, a także 
stanowią zagrożenie dla praw ludów 
tubylczych i ogólnie praw człowieka;

8. zwraca uwagę, że produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów objęte tymi unijnymi ramami 
prawnymi należy określić poprzez 
zastosowanie zasady ostrożności na 
podstawie obiektywnych przesłanek 
opartych na badaniach naukowych, 
świadczących o tym, że takie produkty 
powodują lub mogą powodować wysokie 
ryzyko niszczenia i degradacji lasów oraz 
ekosystemów zasobnych w węgiel i 
charakteryzujących się bogatą 
różnorodnością biologiczną, a także 
stanowią zagrożenie dla praw ludów 
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tubylczych i ogólnie praw człowieka;

Or. cs

Poprawka 186
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów objęte tymi unijnymi ramami 
prawnymi należy określić na podstawie 
obiektywnych przesłanek opartych na 
badaniach naukowych, świadczących o 
tym, że takie produkty powodują wysokie 
ryzyko niszczenia i degradacji lasów oraz 
ekosystemów zasobnych w węgiel i 
charakteryzujących się bogatą 
różnorodnością biologiczną, a także 
stanowią zagrożenie dla praw ludów 
tubylczych i ogólnie praw człowieka;

8. zwraca uwagę, że produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów objęte tymi unijnymi ramami 
prawnymi należy określić w każdym 
przypadku na podstawie obiektywnych 
przesłanek opartych na badaniach 
naukowych, świadczących o tym, że takie 
produkty powodują wysokie ryzyko 
niszczenia i degradacji lasów oraz 
ekosystemów zasobnych w węgiel i 
charakteryzujących się bogatą 
różnorodnością biologiczną.

Or. es

Poprawka 187
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów objęte tymi unijnymi ramami 
prawnymi należy określić na podstawie 
obiektywnych przesłanek opartych na 
badaniach naukowych, świadczących o 
tym, że takie produkty powodują wysokie 
ryzyko niszczenia i degradacji lasów oraz 
ekosystemów zasobnych w węgiel i 

8. zwraca uwagę, że produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i ich 
ekosystemów objęte tymi unijnymi ramami 
prawnymi należy określić na podstawie 
obiektywnych przesłanek opartych na 
badaniach naukowych, świadczących o 
tym, że takie produkty powodują wysokie 
ryzyko niszczenia i degradacji lasów oraz 
ich ekosystemów, a także stanowią 
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charakteryzujących się bogatą 
różnorodnością biologiczną, a także 
stanowią zagrożenie dla praw ludów 
tubylczych i ogólnie praw człowieka;

zagrożenie dla praw ludów tubylczych i 
ogólnie praw człowieka;

Or. pl

Poprawka 188
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów objęte tymi unijnymi ramami 
prawnymi należy określić na podstawie 
obiektywnych przesłanek opartych na 
badaniach naukowych, świadczących o 
tym, że takie produkty powodują wysokie 
ryzyko niszczenia i degradacji lasów oraz 
ekosystemów zasobnych w węgiel i 
charakteryzujących się bogatą 
różnorodnością biologiczną, a także 
stanowią zagrożenie dla praw ludów 
tubylczych i ogólnie praw człowieka;

8. zwraca uwagę, że produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów objęte tymi unijnymi ramami 
prawnymi należy określić na podstawie 
obiektywnych, przejrzystych przesłanek 
opartych na badaniach naukowych, 
świadczących o tym, że takie produkty 
wiążą się z wysokim ryzykiem niszczenia i 
degradacji lasów oraz ekosystemów 
zasobnych w węgiel i charakteryzujących 
się bogatą różnorodnością biologiczną, a 
także stanowią zagrożenie dla praw ludów 
tubylczych i ogólnie praw człowieka;

Or. en

Poprawka 189
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów objęte tymi unijnymi 
ramami prawnymi należy określić na 
podstawie obiektywnych przesłanek 
opartych na badaniach naukowych, 

8. zwraca uwagę, że produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów należy określić na podstawie 
obiektywnych przesłanek opartych na 
badaniach naukowych, świadczących o 
tym, że takie produkty powodują wysokie 
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świadczących o tym, że takie produkty 
powodują wysokie ryzyko niszczenia i 
degradacji lasów oraz ekosystemów 
zasobnych w węgiel i charakteryzujących 
się bogatą różnorodnością biologiczną, a 
także stanowią zagrożenie dla praw ludów 
tubylczych i ogólnie praw człowieka;

ryzyko niszczenia i degradacji lasów oraz 
ekosystemów zasobnych w węgiel i 
charakteryzujących się bogatą 
różnorodnością biologiczną, a także 
stanowią zagrożenie dla praw ludów 
tubylczych i ogólnie praw człowieka;

Or. fr

Poprawka 190
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów objęte tymi unijnymi ramami 
prawnymi należy określić na podstawie 
obiektywnych przesłanek opartych na 
badaniach naukowych, świadczących o 
tym, że takie produkty powodują wysokie 
ryzyko niszczenia i degradacji lasów oraz 
ekosystemów zasobnych w węgiel i 
charakteryzujących się bogatą 
różnorodnością biologiczną, a także 
stanowią zagrożenie dla praw ludów 
tubylczych i ogólnie praw człowieka;

8. zwraca uwagę, że produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów objęte tymi unijnymi ramami 
prawnymi należy określić na podstawie 
obiektywnych przesłanek opartych na 
badaniach naukowych, świadczących o 
tym, że takie produkty wiążą się z 
niszczeniem i degradacją lasów oraz 
ekosystemów zasobnych w węgiel i 
charakteryzujących się bogatą 
różnorodnością biologiczną, a także 
stanowią zagrożenie dla praw ludów 
tubylczych i ogólnie praw człowieka;

Or. en

Poprawka 191
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, César Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że produkty 8. zwraca uwagę, że produkty 
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stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów objęte tymi unijnymi ramami 
prawnymi należy określić na podstawie 
obiektywnych przesłanek opartych na 
badaniach naukowych, świadczących o 
tym, że takie produkty powodują wysokie 
ryzyko niszczenia i degradacji lasów oraz 
ekosystemów zasobnych w węgiel i 
charakteryzujących się bogatą 
różnorodnością biologiczną, a także 
stanowią zagrożenie dla praw ludów 
tubylczych i ogólnie praw człowieka;

stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów objęte tymi unijnymi ramami 
prawnymi należy określić na podstawie 
obiektywnych przesłanek opartych na 
badaniach naukowych, świadczących o 
tym, że takie produkty wiążą się z 
niszczeniem i degradacją lasów oraz 
ekosystemów zasobnych w węgiel i 
charakteryzujących się bogatą 
różnorodnością biologiczną, a także 
stanowią zagrożenie dla praw ludów 
tubylczych i ogólnie praw człowieka;

Or. en

Poprawka 192
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów objęte tymi unijnymi ramami 
prawnymi należy określić na podstawie 
obiektywnych przesłanek opartych na 
badaniach naukowych, świadczących o 
tym, że takie produkty powodują wysokie 
ryzyko niszczenia i degradacji lasów oraz 
ekosystemów zasobnych w węgiel i 
charakteryzujących się bogatą 
różnorodnością biologiczną, a także 
stanowią zagrożenie dla praw ludów 
tubylczych i ogólnie praw człowieka;

8. zwraca uwagę, że produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów objęte tymi unijnymi ramami 
prawnymi należy określić na podstawie 
obiektywnych przesłanek opartych na 
badaniach naukowych, świadczących o 
tym, że takie produkty wiążą się z 
niszczeniem i degradacją lasów oraz 
ekosystemów zasobnych w węgiel i 
charakteryzujących się bogatą 
różnorodnością biologiczną, a także 
stanowią zagrożenie dla praw ludów 
tubylczych i ogólnie praw człowieka;

Or. en

Poprawka 193
Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8a. jest zdania, że zdecydowane 
działania na rynku wewnętrznym Unii 
powinny iść w parze ze zdecydowanymi 
działaniami na szczeblu 
międzynarodowym; krajowe programy 
orientacyjne realizowane w ramach 
działań zewnętrznych UE powinny zatem 
zawierać postanowienia mające pomóc 
przedsiębiorstwom i drobnym 
gospodarstwom rolnym z państw trzecich 
współpracującym z podmiotami, które 
wprowadzają na rynek wewnętrzny Unii 
produkty stanowiące zagrożenie dla lasów 
i ekosystemów, w prowadzeniu 
działalności, która nie szkodzi lasom i 
ekosystemom;

Or. en

Poprawka 194
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa Unię do opracowania 
kampanii informacyjnych i 
zwiększających świadomość na temat 
przywozu surowców niezbędnych 
niektórym sektorom gospodarki, jeżeli 
można udowodnić, że są one 
zrównoważone i nie pochodzą z 
wylesianych obszarów lub ekosystemów 
charakteryzujących się bogatą 
różnorodnością biologiczną;

Or. es

Poprawka 195
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że takie ramy prawne 
UE powinny mieć również zastosowanie 
do wszystkich gałęzi przemysłu 
wydobywczego i do projektów zapór;

Or. en

Poprawka 196
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że takie unijne ramy 
prawne powinny nie tylko gwarantować 
legalność pozyskiwania, produkcji, 
wydobywania i przetwarzania produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz ich produktów 
pochodnych w państwie pochodzenia, ale 
również zapewniać zrównoważony 
charakter procesów ich pozyskiwania, 
produkcji, wydobywania i przetwarzania;

skreśla się

Or. en

Poprawka 197
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że takie unijne ramy 
prawne powinny nie tylko gwarantować 
legalność pozyskiwania, produkcji, 

9. podkreśla, że takie unijne ramy 
prawne powinny nie tylko gwarantować 
legalność pozyskiwania, produkcji, 
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wydobywania i przetwarzania produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz ich produktów 
pochodnych w państwie pochodzenia, ale 
również zapewniać zrównoważony 
charakter procesów ich pozyskiwania, 
produkcji, wydobywania i przetwarzania;

wydobywania i przetwarzania produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz ich produktów 
pochodnych w państwie pochodzenia, ale 
również zapewniać zrównoważony 
charakter procesów ich pozyskiwania, 
produkcji, wydobywania i przetwarzania, 
oraz że nie powinny przyczyniać się do 
zwiększenia powierzchni wyrębu ani do 
wylesiania lasów pierwotnych, nawet 
jeżeli ramy prawne państwa pochodzenia 
na to pozwalają; podkreśla w tym 
kontekście znaczenie daty granicznej 2008 
r. oraz fakt, że wyznaczenie jakiejkolwiek 
innej, późniejszej daty sprawi, że przyjęta 
polityka zachęcająca do korzystania z 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ekosystemów nie przyniesie 
oczekiwanych rezultatów;

Or. en

Poprawka 198
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że takie unijne ramy 
prawne powinny nie tylko gwarantować 
legalność pozyskiwania, produkcji, 
wydobywania i przetwarzania produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz ich produktów 
pochodnych w państwie pochodzenia, ale 
również zapewniać zrównoważony 
charakter procesów ich pozyskiwania, 
produkcji, wydobywania i przetwarzania;

podkreśla, że takie unijne ramy prawne 
powinny nie tylko gwarantować legalność 
pozyskiwania, produkcji, wydobywania i 
przetwarzania produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produktów pochodnych w państwie 
pochodzenia, ale również zapewniać 
zrównoważony charakter procesów ich 
pozyskiwania, produkcji, wydobywania i 
przetwarzania; przypomina, że legalność 
pozyskiwania drewna i handlu 
produktami leśnymi jest objęta 
rozporządzeniem UE w sprawie drewna, i 
dlatego podkreśla, że należy unikać 
podwójnej regulacji;

Or. en
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Poprawka 199
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że takie unijne ramy 
prawne powinny nie tylko gwarantować 
legalność pozyskiwania, produkcji, 
wydobywania i przetwarzania produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz ich produktów 
pochodnych w państwie pochodzenia, ale 
również zapewniać zrównoważony 
charakter procesów ich pozyskiwania, 
produkcji, wydobywania i przetwarzania;

9. podkreśla, że wzajemność, 
odpowiedzialność Unii za środowisko i 
stosunki dwustronne z państwami trzecimi 
powinny nie tylko gwarantować legalność 
pozyskiwania, produkcji, wydobywania i 
przetwarzania produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz 
ich produktów pochodnych w państwie 
pochodzenia, ale przede wszystkim 
zapewniać zrównoważony charakter 
procesów ich pozyskiwania, produkcji, 
wydobywania i przetwarzania;

Or. fr

Poprawka 200
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że takie unijne ramy 
prawne powinny nie tylko gwarantować 
legalność pozyskiwania, produkcji, 
wydobywania i przetwarzania produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz ich produktów 
pochodnych w państwie pochodzenia, ale 
również zapewniać zrównoważony 
charakter procesów ich pozyskiwania, 
produkcji, wydobywania i przetwarzania;

9. podkreśla, że takie unijne ramy 
prawne powinny nie tylko gwarantować 
legalność pozyskiwania, produkcji, 
wydobywania i przetwarzania produktów 
objętych zakresem wniosku oraz ich 
produktów pochodnych w państwie 
pochodzenia, ale również zapewniać 
zrównoważony charakter procesów ich 
pozyskiwania, produkcji, wydobywania i 
przetwarzania, co sprawia, że w tym 
kontekście konieczne jest zdefiniowanie 
pojęcia „zrównoważony charakter”;

Or. en
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Poprawka 201
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że takie unijne ramy 
prawne powinny nie tylko gwarantować 
legalność pozyskiwania, produkcji, 
wydobywania i przetwarzania produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz ich produktów 
pochodnych w państwie pochodzenia, ale 
również zapewniać zrównoważony 
charakter procesów ich pozyskiwania, 
produkcji, wydobywania i przetwarzania;

9. podkreśla, że takie unijne ramy 
prawne powinny nie tylko gwarantować 
legalność pozyskiwania, produkcji, 
wydobywania i przetwarzania produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ich ekosystemów oraz ich produktów 
pochodnych w państwie pochodzenia, ale 
również zachęcać do 
opracowania zrównoważonego charakteru 
procesów ich pozyskiwania, produkcji, 
wydobywania i przetwarzania;

Or. pl

Poprawka 202
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. apeluje do Komisji o zapewnienie, 
aby do wniosku dotyczącego unijnych ram 
prawnych włączono przepis, zgodnie z 
którym wszystkie nowo przyjęte umowy 
handlowe muszą zawierać wiążące 
postanowienia dotyczące ochrony 
środowiska, mające na celu m.in. pełną 
ochronę lasów i innych ekosystemów; 
wzywa ponadto do uwzględnienia 
skutecznych mechanizmów wdrażania i 
egzekwowania w celu zapobiegania 
wszelkim działaniom, które mogą 
prowadzić do wylesiania i degradacji 
lasów;
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Or. it

Poprawka 203
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca uwagę na fakt, że 
produkcja GMO jest kluczowym 
czynnikiem wylesiania, zwłaszcza w 
Brazylii i Argentynie, i uważa, że należy 
położyć kres przywozowi GMO do UE; 
przypomina, że spożycie mięsa, nawet w 
UE, przyczynia się do wylesiania poza UE, 
gdyż zwiększa popyt na tanią, 
zmodyfikowaną genetycznie paszę dla 
zwierząt, a zwłaszcza na przywóz 
zmodyfikowanej genetycznie soi;

Or. en

Poprawka 204
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że zmiana przepisów 
służąca legalizacji korzystania z 
niektórych obszarów oraz 
zmodyfikowaniu praw własności gruntu 
nie usuwa negatywnego wpływu na prawa 
człowieka i środowisko naturalne 
spowodowanego wdrożeniem tej zmiany; 
podkreśla zatem, że kryteria należytej 
staranności muszą obejmować inne 
elementy oprócz legalności działania;

Or. en
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Poprawka 205
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do skorzystania z 
okazji, jaką jest zbliżający się przegląd 
dyrektywy UE w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej 
(2013/34/UE), aby zaostrzyć jej przepisy i 
rozszerzyć jej zakres w celu znacznej 
poprawy sprawozdawczości 
przedsiębiorstw i instytucji finansowych w 
odniesieniu do ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 206
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że zgodnie z szeregiem 
badań1a ramy prawne mające na celu 
zapobieganie wprowadzaniu na rynek 
wewnętrzny Unii produktów związanych z 
wylesianiem nie będą miały wpływu na 
ilość i cenę towarów sprzedawanych w 
Unii i objętych załącznikiem do niniejszej 
rezolucji;
_________________
1a 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0959378014001046 
http://biomas.agrosatelite.com.br/img/Geo
spatial_analyses_of_the_annual_crops_dy
namic_in_the_brazilian_Cerrado_biome.p
df 
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Or. en

Poprawka 207
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że słabe prawa 
własności gruntu i prawa do ziemi są 
ważnym czynnikiem wylesiania i 
degradacji lasów i ekosystemów;

Or. en

Poprawka 208
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. uważa, że we wniosku dotyczącym 
unijnych ram prawnych należy 
przewidzieć zakaz zawierania umów o 
wolnym handlu, które miałyby negatywny 
wpływ na lasy, inne ekosystemy naturalne 
i prawa człowieka, w tym prawa ludów 
tubylczych i społeczności lokalnych;

Or. it

Poprawka 209
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9c. zwraca się do Komisji o włączenie 
do wniosku dotyczącego unijnych ram 
prawnych wiążących zobowiązań w 
zakresie ochrony lasów, ekosystemów 
naturalnych i praw człowieka, które 
należałoby wprowadzić do 
obowiązujących umów handlowych 
niezawierających jeszcze takich 
postanowień, przy czym zobowiązania te 
miałyby przewidywać szczegółową analizę 
bezpośredniego lub pośredniego wpływu 
takich umów na wylesianie, degradację 
środowiska, przekształcenie i degradację 
innych ekosystemów naturalnych oraz 
naruszanie praw człowieka, w celu 
przyjęcia odpowiednich środków 
zapewniających szybkie wyeliminowanie 
wszystkich stwierdzonych szkodliwych 
skutków;

Or. it

Poprawka 210
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zaznacza, że na pierwszej linii 
frontu w walce o ochronę ekosystemów 
często są społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, obrońcy praw własności gruntu i 
środowiska; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że degradacja i niszczenie lasów i 
innych cennych ekosystemów nierzadko 
wiążę się z naruszaniem praw człowieka 
lub wynika z niego; w związku z tym 
wzywa do uwzględnienia w przyszłych 
unijnych ramach prawnych ochrony praw 
człowieka, w szczególności prawa 
posiadania gruntu, prawa własności gruntu 
i praw pracowniczych, ze szczególnym 

10. zaznacza, że na pierwszej linii 
frontu w walce o ochronę ekosystemów 
często są społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, obrońcy praw własności gruntu i 
środowiska; przypomina, że należy 
zagwarantować wszystkim pełne 
korzystanie z praw człowieka, ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju 
oraz że nikt nie powinien być w żaden 
sposób karany, prześladowany ani nękany 
za udział w działaniach na rzecz ochrony 
środowiska; wzywa Unię i państwa 
członkowskie do poparcia na najbliższym 
Zgromadzeniu Ogólnym ONZ globalnego 
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uwzględnieniem praw ludów tubylczych; uznania prawa do zdrowego środowiska 
naturalnego; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że degradacja i niszczenie lasów i 
innych cennych ekosystemów nierzadko 
wiążę się z naruszaniem praw człowieka 
lub wynika z niego; w związku z tym 
wzywa do uwzględnienia w przyszłych 
unijnych ramach prawnych ochrony praw 
człowieka, w szczególności prawa 
posiadania gruntu, prawa własności gruntu 
i praw pracowniczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw ludów tubylczych i 
społeczności lokalnych; wzywa Komisję do 
ustanowienia mechanizmu szybkiego 
reagowania na szczeblu Unii w celu 
wspierania obrońców środowiska na 
całym świecie;

Or. en

Poprawka 211
Hildegard Bentele, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zaznacza, że na pierwszej linii 
frontu w walce o ochronę ekosystemów 
często są społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, obrońcy praw własności gruntu i 
środowiska; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że degradacja i niszczenie lasów i 
innych cennych ekosystemów nierzadko 
wiążę się z naruszaniem praw człowieka 
lub wynika z niego; w związku z tym 
wzywa do uwzględnienia w przyszłych 
unijnych ramach prawnych ochrony praw 
człowieka, w szczególności prawa 
posiadania gruntu, prawa własności gruntu 
i praw pracowniczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw ludów tubylczych;

10. zaznacza, że na pierwszej linii 
frontu w walce o ochronę ekosystemów 
często są społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, obrońcy praw własności gruntu i 
środowiska; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że degradacja i niszczenie lasów i 
innych cennych ekosystemów nierzadko 
wiążę się z naruszaniem praw człowieka 
lub wynika z niego; w związku z tym 
wzywa do uwzględnienia w przyszłych 
unijnych ramach prawnych ochrony praw 
człowieka, w szczególności prawa 
posiadania gruntu, prawa własności gruntu 
i praw pracowniczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw ludów tubylczych; 
podkreśla, że społeczności lokalne, kobiety 
i drobne gospodarstwa rolne w wielu 
krajach rozwijających się są w dużym 
stopniu zależne od dochodów ze sprzedaży 
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produktów; wszystkie zmiany muszą zatem 
uwzględniać wpływ na możliwości 
gospodarcze pracowników oraz rosnące 
zapotrzebowanie na produkcję żywności 
ze względu na wzrost liczby ludności i 
coraz trudniejsze warunki produkcji 
żywności wynikające ze zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 212
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zaznacza, że na pierwszej linii 
frontu w walce o ochronę ekosystemów 
często są społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, obrońcy praw własności gruntu i 
środowiska; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że degradacja i niszczenie lasów i 
innych cennych ekosystemów nierzadko 
wiążę się z naruszaniem praw człowieka 
lub wynika z niego; w związku z tym 
wzywa do uwzględnienia w przyszłych 
unijnych ramach prawnych ochrony praw 
człowieka, w szczególności prawa 
posiadania gruntu, prawa własności gruntu 
i praw pracowniczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw ludów tubylczych;

10. zaznacza, że na pierwszej linii 
frontu w walce o ochronę ekosystemów 
często są społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, obrońcy praw własności gruntu i 
środowiska; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że degradacja i niszczenie lasów i 
innych cennych ekosystemów nierzadko 
wiążę się z naruszaniem praw człowieka 
lub wynika z niego; w związku z tym 
wzywa do uwzględnienia w przyszłych 
unijnych ramach prawnych ochrony praw 
człowieka, w szczególności prawa 
posiadania gruntu, prawa własności gruntu 
i praw pracowniczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw ludów tubylczych; 
podkreśla, że w sprawozdaniu specjalnym 
IPCC na temat gruntów oraz w 
sprawozdaniu IPBES dotyczącym 
globalnej oceny stwierdza się, że 
wzmocnienie praw ludów tubylczych do 
gruntów może przyczynić się do 
łagodzenia zmiany klimatu, dostosowania 
się do niej i ochrony ekosystemów, a także 
wzywa do zwiększenia międzynarodowego 
wsparcia na rzecz praw ludów tubylczych;

Or. en
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Poprawka 213
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zaznacza, że na pierwszej linii 
frontu w walce o ochronę ekosystemów 
często są społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, obrońcy praw własności gruntu i 
środowiska; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że degradacja i niszczenie lasów i 
innych cennych ekosystemów nierzadko 
wiążę się z naruszaniem praw człowieka 
lub wynika z niego; w związku z tym 
wzywa do uwzględnienia w przyszłych 
unijnych ramach prawnych ochrony praw 
człowieka, w szczególności prawa 
posiadania gruntu, prawa własności gruntu 
i praw pracowniczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw ludów tubylczych;

10. zaznacza, że na pierwszej linii 
frontu w walce o ochronę ekosystemów 
często są społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, obrońcy praw własności gruntu i 
środowiska; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że degradacja i niszczenie lasów i 
innych cennych ekosystemów nierzadko 
wiążę się z naruszaniem praw człowieka 
lub wynika z niego; w związku z tym 
wzywa do uwzględnienia w przyszłych 
unijnych ramach prawnych ochrony praw 
człowieka, w szczególności prawa 
posiadania gruntu, prawa własności gruntu 
i praw pracowniczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw ludów tubylczych i 
społeczności lokalnych; wzywa Komisję do 
wspierania procesów reform prawnych w 
krajach będących producentami przy 
skutecznym i znaczącym udziale 
wszystkich zainteresowanych stron, w tym 
społeczeństwa obywatelskiego, ludów 
tubylczych i społeczności lokalnych;

Or. en

Poprawka 214
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zaznacza, że na pierwszej linii 
frontu w walce o ochronę ekosystemów 
często są społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, obrońcy praw własności gruntu i 
środowiska; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że degradacja i niszczenie lasów i 

10. zaznacza, że na pierwszej linii 
frontu w walce o ochronę ekosystemów 
często są społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, obrońcy praw własności gruntu i 
środowiska; zauważa, że w niektórych 
regionach konflikty dotyczące 
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innych cennych ekosystemów nierzadko 
wiążę się z naruszaniem praw człowieka 
lub wynika z niego; w związku z tym 
wzywa do uwzględnienia w przyszłych 
unijnych ramach prawnych ochrony praw 
człowieka, w szczególności prawa 
posiadania gruntu, prawa własności gruntu 
i praw pracowniczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw ludów tubylczych;

użytkowania gruntów i zasobów są główną 
przyczyną przemocy wobec ludów 
tubylczych1a; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że degradacja i niszczenie lasów i 
innych cennych ekosystemów nierzadko 
wiążę się z naruszaniem praw człowieka 
lub wynika z niego; w związku z tym 
wzywa do uwzględnienia w przyszłych 
unijnych ramach prawnych ochrony praw 
człowieka, w szczególności prawa 
posiadania gruntu, prawa własności gruntu 
i praw pracowniczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw ludów tubylczych;

_________________
1a Według sprawozdania Prokuratury 
Generalnej Brazylii: 
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-
pgr/conflitos-associados-a-terra-sao-
principal-causa-de-violencia-contra-
indigenas-e-comunidades-tradicionais-
no-brasil-segundo-mpf

Or. en

Poprawka 215
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zaznacza, że na pierwszej linii 
frontu w walce o ochronę ekosystemów 
często są społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, obrońcy praw własności gruntu i 
środowiska; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że degradacja i niszczenie lasów i 
innych cennych ekosystemów nierzadko 
wiążę się z naruszaniem praw człowieka 
lub wynika z niego; w związku z tym 
wzywa do uwzględnienia w przyszłych 
unijnych ramach prawnych ochrony praw 
człowieka, w szczególności prawa 
posiadania gruntu, prawa własności 
gruntu i praw pracowniczych, ze 

10. zaznacza, że na pierwszej linii 
frontu w walce o ochronę ekosystemów 
często są społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, obrońcy praw własności gruntu i 
środowiska; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że degradacja i niszczenie lasów i 
innych cennych ekosystemów nierzadko 
wiążę się z naruszaniem praw człowieka 
lub wynika z niego; w związku z tym 
wzywa do uwzględnienia w przyszłych 
unijnych ramach prawnych ochrony praw 
człowieka;
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szczególnym uwzględnieniem praw ludów 
tubylczych;

Or. es

Poprawka 216
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zaznacza, że na pierwszej linii 
frontu w walce o ochronę ekosystemów 
często są społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, obrońcy praw własności gruntu i 
środowiska; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że degradacja i niszczenie lasów i 
innych cennych ekosystemów nierzadko 
wiążę się z naruszaniem praw człowieka 
lub wynika z niego; w związku z tym 
wzywa do uwzględnienia w przyszłych 
unijnych ramach prawnych ochrony praw 
człowieka, w szczególności prawa 
posiadania gruntu, prawa własności gruntu 
i praw pracowniczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw ludów tubylczych;

10. zaznacza, że społeczności lokalne, 
ludy tubylcze, obrońcy praw własności 
gruntu i środowiska są często 
zaangażowani w zrównoważone 
zarządzanie lasami, przez co przyczyniają 
się do ochrony ich ekosystemów; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że degradacja i 
niszczenie lasów i ich cennych 
ekosystemów nierzadko wiążę się z 
naruszaniem praw człowieka lub wynika z 
niego; w związku z tym wzywa do 
uwzględnienia w przyszłych unijnych 
ramach prawnych ochrony praw człowieka, 
w szczególności prawa posiadania gruntu, 
prawa własności gruntu i praw 
pracowniczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw ludów tubylczych;

Or. pl

Poprawka 217
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, César Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zaznacza, że na pierwszej linii 
frontu w walce o ochronę ekosystemów 
często są społeczności lokalne, ludy 

10. zaznacza, że na pierwszej linii 
frontu w walce o ochronę ekosystemów 
często są społeczności lokalne, ludy 
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tubylcze, obrońcy praw własności gruntu i 
środowiska; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że degradacja i niszczenie lasów i 
innych cennych ekosystemów nierzadko 
wiążę się z naruszaniem praw człowieka 
lub wynika z niego; w związku z tym 
wzywa do uwzględnienia w przyszłych 
unijnych ramach prawnych ochrony praw 
człowieka, w szczególności prawa 
posiadania gruntu, prawa własności gruntu 
i praw pracowniczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw ludów tubylczych;

tubylcze, obrońcy praw własności gruntu i 
środowiska; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że degradacja i niszczenie lasów i 
innych cennych ekosystemów nierzadko 
wiążę się z naruszaniem praw człowieka 
lub wynika z niego; w związku z tym 
wzywa do uwzględnienia w przyszłych 
unijnych ramach prawnych ochrony praw 
człowieka, w szczególności prawa 
posiadania gruntu, prawa własności gruntu 
i praw pracowniczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw ludów tubylczych i 
społeczności lokalnych;

Or. en

Poprawka 218
Nicolae Ştefănuță, Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zaznacza, że na pierwszej linii 
frontu w walce o ochronę ekosystemów 
często są społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, obrońcy praw własności gruntu i 
środowiska; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że degradacja i niszczenie lasów i 
innych cennych ekosystemów nierzadko 
wiążę się z naruszaniem praw człowieka 
lub wynika z niego; w związku z tym 
wzywa do uwzględnienia w przyszłych 
unijnych ramach prawnych ochrony praw 
człowieka, w szczególności prawa 
posiadania gruntu, prawa własności gruntu 
i praw pracowniczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw ludów tubylczych;

10. zaznacza, że na pierwszej linii 
frontu w walce o ochronę ekosystemów 
często są społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, obrońcy praw własności gruntu i 
środowiska; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że degradacja i niszczenie lasów i 
innych cennych ekosystemów nierzadko 
wiążę się z naruszaniem praw człowieka 
lub wynika z niego; w związku z tym 
wzywa do uwzględnienia w przyszłych 
unijnych ramach prawnych ochrony praw 
człowieka, w szczególności prawa 
posiadania gruntu, prawa własności gruntu 
i praw pracowniczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw ludów tubylczych i 
społeczności lokalnych;

Or. en

Poprawka 219
Kateřina Konečná
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Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla znaczenie promowania 
agroekologii i zrównoważonej produkcji 
rolnej na szczeblu globalnym; uważa w 
związku z tym, że wszelkie dalsze działania 
muszą uwzględniać takie kwestie jak 
przeciwdziałanie praktykom użytkowania 
gruntów i zarządzania nimi niezgodnym z 
zasadami zrównoważonego rozwoju, 
radzenie sobie ze zjawiskami 
katastrofalnymi oraz łagodzenie zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 220
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że należy zachęcać do 
konsumowania w UE produktów 
pochodzących z łańcuchów dostaw 
niepowodujących wylesiania oraz 
usprawnić oceny wpływu konsumpcji w 
UE i na innych rynkach na światowe lasy;

Or. ro

Poprawka 221
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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10b. podkreśla potrzebę podniesienia 
świadomości w zakresie społecznych i 
gospodarczych skutków nielegalnego 
pozyskiwania drewna i przestępstw 
związanych z leśnictwem w UE i w 
państwach trzecich;

Or. en

Poprawka 222
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że takimi unijnymi 
ramami prawnymi należy również objąć 
niebędące lasami ekosystemy zasobne w 
węgiel i charakteryzujące się bogatą 
różnorodnością biologiczną, aby uniknąć 
przeniesienia presji na te krajobrazy;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 223
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że takimi unijnymi 
ramami prawnymi należy również objąć 
niebędące lasami ekosystemy zasobne w 
węgiel i charakteryzujące się bogatą 
różnorodnością biologiczną, aby uniknąć 
przeniesienia presji na te krajobrazy;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 224
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że takimi unijnymi 
ramami prawnymi należy również objąć 
niebędące lasami ekosystemy zasobne w 
węgiel i charakteryzujące się bogatą 
różnorodnością biologiczną, aby uniknąć 
przeniesienia presji na te krajobrazy;

skreśla się

Or. en

Poprawka 225
César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że takimi unijnymi 
ramami prawnymi należy również objąć 
niebędące lasami ekosystemy zasobne w 
węgiel i charakteryzujące się bogatą 
różnorodnością biologiczną, aby uniknąć 
przeniesienia presji na te krajobrazy;

11. zauważa, że takimi unijnymi 
ramami prawnymi należy również objąć 
niebędące lasami ekosystemy zasobne w 
węgiel i charakteryzujące się bogatą 
różnorodnością biologiczną, aby uniknąć 
przeniesienia presji na te krajobrazy, takie 
jak tereny podmokłe, bagna lub łąki; 
podkreśla w tym kontekście, że utrata 
terenów podmokłych postępuje obecnie, w 
ujęciu procentowym, trzykrotnie szybciej 
niż utrata lasów oraz że zniknęło 85 % 
terenów podmokłych na świecie2a;
_________________
2a Sprawozdanie IPBES z 2019 r.

Or. es

Poprawka 226
Tudor Ciuhodaru
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że takimi unijnymi 
ramami prawnymi należy również objąć 
niebędące lasami ekosystemy zasobne w 
węgiel i charakteryzujące się bogatą 
różnorodnością biologiczną, aby uniknąć 
przeniesienia presji na te krajobrazy;

11. zauważa, że takimi unijnymi 
ramami prawnymi należy również objąć 
niebędące lasami ekosystemy zasobne w 
węgiel i charakteryzujące się bogatą 
różnorodnością biologiczną, takie jak 
dorzecza lub obszary delt przy ujściu do 
morza lub oceanu, na których występuje 
ważna roślinność i fauna, aby uniknąć 
przeniesienia presji na te krajobrazy;

Or. ro

Poprawka 227
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że takimi unijnymi 
ramami prawnymi należy również objąć 
niebędące lasami ekosystemy zasobne w 
węgiel i charakteryzujące się bogatą 
różnorodnością biologiczną, aby uniknąć 
przeniesienia presji na te krajobrazy;

11. zauważa, że takimi unijnymi 
ramami prawnymi należy również objąć 
niebędące lasami ekosystemy zasobne w 
węgiel i charakteryzujące się bogatą 
różnorodnością biologiczną, zgodnie z 
definicją takich ekosystemów na szczeblu 
międzynarodowym, aby uniknąć 
przeniesienia presji na te krajobrazy;

Or. es

Poprawka 228
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka
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11. zauważa, że takimi unijnymi 
ramami prawnymi należy również objąć 
niebędące lasami ekosystemy zasobne w 
węgiel i charakteryzujące się bogatą 
różnorodnością biologiczną, aby uniknąć 
przeniesienia presji na te krajobrazy;

11. zauważa, że takie unijne ramy 
prawne powinny również dotyczyć 
ekosystemów innych niż lasy, które 
charakteryzują się bogatą różnorodnością 
biologiczną lub wysokim poziomem 
zdolności pochłaniania dwutlenku węgla, 
takich jak torfowiska, aby uniknąć 
przeniesienia presji na te ekosystemy;

Or. fr

Poprawka 229
Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że takimi unijnymi 
ramami prawnymi należy również objąć 
niebędące lasami ekosystemy zasobne w 
węgiel i charakteryzujące się bogatą 
różnorodnością biologiczną, aby uniknąć 
przeniesienia presji na te krajobrazy;

11. zauważa, że takimi unijnymi 
ramami prawnymi należy również objąć 
niebędące lasami ekosystemy zasobne w 
węgiel, w szczególności ekosystemy 
morskie i przybrzeżne, i charakteryzujące 
się bogatą różnorodnością biologiczną, aby 
uniknąć przeniesienia presji na te 
krajobrazy;

Or. fr

Poprawka 230
Nicolae Ştefănuță, Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zauważa, że skuteczne wdrożenie 
wymaga dostępności i dokładności danych 
wykorzystywanych do oceny daty 
wylesienia lub przekształcenia gruntu pod 
inny rodzaj użytkowania;

Or. en
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Poprawka 231
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że obowiązki te 
powinny mieć zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw wprowadzających na 
rynek unijny produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów, 
niezależnie od wielkości tych 
przedsiębiorstw czy miejsca ich rejestracji; 
uważa, że na rozdrobnionym rynku 
końcowym kluczem do osiągnięcia 
szerokiej skali oddziaływania oraz 
zapewnienia zaufania konsumentów jest 
włączenie mniejszych i większych 
przedsiębiorstw; podkreśla, że ramy 
regulacyjne nie mogą powodować 
nadmiernego obciążenia dla małych i 
średnich przedsiębiorstw produkcyjnych 
ani uniemożliwiać im wejścia na rynki i 
uczestniczenia w handlu 
międzynarodowym; w związku z 
powyższym uznaje, że wymogi zachowania 
należytej staranności, sprawozdawczości i 
ujawniania informacji muszą być 
proporcjonalne do poziomu zagrożenia 
związanego z danymi produktami;

12. jest zdania, że obowiązki te 
powinny mieć zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw wprowadzających na 
rynek unijny produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów, 
niezależnie od wielkości tych 
przedsiębiorstw czy miejsca ich rejestracji; 
uznaje jednocześnie, że wymogi 
wynikające z oceny ryzyka 
przeprowadzonej przez podmiot muszą być 
proporcjonalne do poziomu ryzyka 
związanego z danymi produktami; uważa, 
że na rozdrobnionym rynku końcowym 
kluczem do osiągnięcia szerokiej skali 
oddziaływania oraz zapewnienia zaufania 
konsumentów jest włączenie mniejszych i 
większych przedsiębiorstw; podkreśla, że 
ramy regulacyjne nie mogą powodować 
nadmiernego obciążenia dla małych i 
średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, w 
tym drobnych gospodarstw rolnych, ani 
uniemożliwiać im wejścia na rynki i 
uczestniczenia w handlu 
międzynarodowym ze względu na brak 
zdolności; zaleca w związku z powyższym 
wspieranie ich i wyposażenie w niezbędne 
narzędzia umożliwiające produkcję 
zgodną z wymogami w zakresie ochrony 
środowiska i praw człowieka;

Or. en

Poprawka 232
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
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Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że obowiązki te 
powinny mieć zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw wprowadzających na 
rynek unijny produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów, 
niezależnie od wielkości tych 
przedsiębiorstw czy miejsca ich rejestracji; 
uważa, że na rozdrobnionym rynku 
końcowym kluczem do osiągnięcia 
szerokiej skali oddziaływania oraz 
zapewnienia zaufania konsumentów jest 
włączenie mniejszych i większych 
przedsiębiorstw; podkreśla, że ramy 
regulacyjne nie mogą powodować 
nadmiernego obciążenia dla małych i 
średnich przedsiębiorstw produkcyjnych 
ani uniemożliwiać im wejścia na rynki i 
uczestniczenia w handlu 
międzynarodowym; w związku z 
powyższym uznaje, że wymogi zachowania 
należytej staranności, sprawozdawczości i 
ujawniania informacji muszą być 
proporcjonalne do poziomu zagrożenia 
związanego z danymi produktami;

12. jest zdania, że obowiązki te 
powinny mieć zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw wprowadzających na 
rynek unijny produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów, 
niezależnie od wielkości tych 
przedsiębiorstw czy miejsca ich rejestracji; 
uważa, że na rozdrobnionym rynku 
końcowym kluczem do osiągnięcia 
szerokiej skali oddziaływania oraz 
zapewnienia zaufania konsumentów jest 
włączenie mniejszych i większych 
przedsiębiorstw; podkreśla, że ramy 
regulacyjne nie mogą powodować 
nadmiernego obciążenia dla małych i 
średnich przedsiębiorstw produkcyjnych 
ani uniemożliwiać im wejścia na rynki i 
uczestniczenia w handlu 
międzynarodowym;

Or. fr

Poprawka 233
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że obowiązki te 
powinny mieć zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw wprowadzających na 
rynek unijny produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów, 
niezależnie od wielkości tych 
przedsiębiorstw czy miejsca ich rejestracji; 
uważa, że na rozdrobnionym rynku 

12. jest zdania, że obowiązki te 
powinny mieć zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw wprowadzających na 
rynek unijny produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów, 
niezależnie od wielkości tych 
przedsiębiorstw czy miejsca ich rejestracji; 
uważa, że na rozdrobnionym rynku 
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końcowym kluczem do osiągnięcia 
szerokiej skali oddziaływania oraz 
zapewnienia zaufania konsumentów jest 
włączenie mniejszych i większych 
przedsiębiorstw; podkreśla, że ramy 
regulacyjne nie mogą powodować 
nadmiernego obciążenia dla małych i 
średnich przedsiębiorstw produkcyjnych 
ani uniemożliwiać im wejścia na rynki i 
uczestniczenia w handlu 
międzynarodowym; w związku z 
powyższym uznaje, że wymogi zachowania 
należytej staranności, sprawozdawczości i 
ujawniania informacji muszą być 
proporcjonalne do poziomu zagrożenia 
związanego z danymi produktami;

końcowym kluczem do osiągnięcia 
szerokiej skali oddziaływania oraz 
zapewnienia zaufania konsumentów jest 
włączenie mniejszych i większych 
przedsiębiorstw; podkreśla, że ramy 
regulacyjne nie mogą powodować 
nadmiernego obciążenia dla małych i 
średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, w 
tym drobnych gospodarstw rolnych, ani 
uniemożliwiać im wejścia na rynki i 
uczestniczenia w handlu 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 234
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że obowiązki te 
powinny mieć zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw wprowadzających na 
rynek unijny produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów, 
niezależnie od wielkości tych 
przedsiębiorstw czy miejsca ich rejestracji; 
uważa, że na rozdrobnionym rynku 
końcowym kluczem do osiągnięcia 
szerokiej skali oddziaływania oraz 
zapewnienia zaufania konsumentów jest 
włączenie mniejszych i większych 
przedsiębiorstw; podkreśla, że ramy 
regulacyjne nie mogą powodować 
nadmiernego obciążenia dla małych i 
średnich przedsiębiorstw produkcyjnych 
ani uniemożliwiać im wejścia na rynki i 
uczestniczenia w handlu 
międzynarodowym; w związku z 

12. jest zdania, że obowiązki te 
powinny mieć zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw wprowadzających na 
rynek unijny produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów, 
niezależnie od wielkości tych 
przedsiębiorstw czy miejsca ich rejestracji; 
uważa, że na rozdrobnionym rynku 
końcowym kluczem do osiągnięcia 
szerokiej skali oddziaływania oraz 
zapewnienia zaufania konsumentów jest 
włączenie mniejszych i większych 
przedsiębiorstw; podkreśla, że ramy 
regulacyjne nie mogą powodować 
nadmiernego obciążenia dla małych i 
średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, w 
tym drobnych producentów rolnych, ani 
uniemożliwiać im wejścia na rynki i 
uczestniczenia w handlu 
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powyższym uznaje, że wymogi zachowania 
należytej staranności, sprawozdawczości i 
ujawniania informacji muszą być 
proporcjonalne do poziomu zagrożenia 
związanego z danymi produktami;

międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 235
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że obowiązki te 
powinny mieć zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw wprowadzających na 
rynek unijny produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów, 
niezależnie od wielkości tych 
przedsiębiorstw czy miejsca ich rejestracji; 
uważa, że na rozdrobnionym rynku 
końcowym kluczem do osiągnięcia 
szerokiej skali oddziaływania oraz 
zapewnienia zaufania konsumentów jest 
włączenie mniejszych i większych 
przedsiębiorstw; podkreśla, że ramy 
regulacyjne nie mogą powodować 
nadmiernego obciążenia dla małych i 
średnich przedsiębiorstw produkcyjnych 
ani uniemożliwiać im wejścia na rynki i 
uczestniczenia w handlu 
międzynarodowym; w związku z 
powyższym uznaje, że wymogi 
zachowania należytej staranności, 
sprawozdawczości i ujawniania informacji 
muszą być proporcjonalne do poziomu 
zagrożenia związanego z danymi 
produktami;

12. jest zdania, że obowiązki te 
powinny mieć zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw wprowadzających na 
rynek unijny produkty powodujące 
wylesianie, niezależnie od wielkości tych 
przedsiębiorstw czy miejsca ich rejestracji; 
uważa, że na rozdrobnionym rynku 
końcowym kluczem do osiągnięcia 
szerokiej skali oddziaływania oraz 
zapewnienia zaufania konsumentów jest 
włączenie mniejszych i większych 
przedsiębiorstw; podkreśla, że konieczna 
jest szczegółowa ocena skutków, aby 
zagwarantować, że ramy regulacyjne nie 
spowodują nadmiernych obciążeń dla 
przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i 
średnich przedsiębiorstw produkcyjnych i 
drobnych gospodarstw rolnych, ani nie 
uniemożliwią im wejścia na rynki i 
uczestniczenia w handlu 
międzynarodowym; w związku z 
powyższym uznaje, że system należytej 
staranności musi być proporcjonalny do 
poziomu zagrożenia związanego z danymi 
produktami;

Or. en

Poprawka 236
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Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że obowiązki te 
powinny mieć zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw wprowadzających na 
rynek unijny produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów, 
niezależnie od wielkości tych 
przedsiębiorstw czy miejsca ich rejestracji; 
uważa, że na rozdrobnionym rynku 
końcowym kluczem do osiągnięcia 
szerokiej skali oddziaływania oraz 
zapewnienia zaufania konsumentów jest 
włączenie mniejszych i większych 
przedsiębiorstw; podkreśla, że ramy 
regulacyjne nie mogą powodować 
nadmiernego obciążenia dla małych i 
średnich przedsiębiorstw produkcyjnych 
ani uniemożliwiać im wejścia na rynki i 
uczestniczenia w handlu 
międzynarodowym; w związku z 
powyższym uznaje, że wymogi 
zachowania należytej staranności, 
sprawozdawczości i ujawniania informacji 
muszą być proporcjonalne do poziomu 
zagrożenia związanego z danymi 
produktami;

12. jest zdania, że obowiązki te 
powinny mieć zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw wprowadzających na 
rynek unijny produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów, 
niezależnie od wielkości tych 
przedsiębiorstw czy miejsca ich rejestracji; 
uważa, że na rozdrobnionym rynku 
końcowym kluczem do osiągnięcia 
szerokiej skali oddziaływania oraz 
zapewnienia zaufania konsumentów jest 
włączenie mniejszych i większych 
przedsiębiorstw; podkreśla, że ramy 
regulacyjne nie mogą powodować 
nadmiernego obciążenia dla producentów 
ani uniemożliwiać im wejścia na rynki i 
uczestniczenia w handlu 
międzynarodowym; w związku z 
powyższym uznaje, że wymogi 
zachowania należytej staranności, 
sprawozdawczości i ujawniania informacji 
muszą być niedyskryminacyjne, 
proporcjonalne do poziomu zagrożenia 
związanego z danymi produktami i muszą 
zapewniać podmiotom pewność prawa;

Or. es

Poprawka 237
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że obowiązki te 
powinny mieć zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw wprowadzających na 
rynek unijny produkty stanowiące 

12. jest zdania, że obowiązki te 
powinny mieć zastosowanie do 
przedsiębiorstw wprowadzających na 
rynek unijny produkty stanowiące 
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zagrożenie dla lasów i ekosystemów, 
niezależnie od wielkości tych 
przedsiębiorstw czy miejsca ich rejestracji; 
uważa, że na rozdrobnionym rynku 
końcowym kluczem do osiągnięcia 
szerokiej skali oddziaływania oraz 
zapewnienia zaufania konsumentów jest 
włączenie mniejszych i większych 
przedsiębiorstw; podkreśla, że ramy 
regulacyjne nie mogą powodować 
nadmiernego obciążenia dla małych i 
średnich przedsiębiorstw produkcyjnych 
ani uniemożliwiać im wejścia na rynki i 
uczestniczenia w handlu 
międzynarodowym; w związku z 
powyższym uznaje, że wymogi 
zachowania należytej staranności, 
sprawozdawczości i ujawniania informacji 
muszą być proporcjonalne do poziomu 
zagrożenia związanego z danymi 
produktami;

zagrożenie dla lasów i ich ekosystemów, 
niezależnie od ich rejestracji; uważa, że na 
rozdrobnionym rynku końcowym kluczem 
do osiągnięcia szerokiej skali 
oddziaływania oraz zapewnienia zaufania 
konsumentów jest włączenie mniejszych i 
większych przedsiębiorstw, z 
uwzględnieniem ich możliwości 
finansowych i organizacyjnych; podkreśla, 
że ramy regulacyjne nie mogą powodować 
nadmiernego obciążenia dla małych i 
średnich przedsiębiorstw produkcyjnych 
ani uniemożliwiać im wejścia na rynki i 
uczestniczenia w handlu 
międzynarodowym; w związku z 
powyższym uznaje, że wymogi 
zachowania należytej staranności, 
sprawozdawczości i ujawniania informacji 
muszą być proporcjonalne do poziomu 
zagrożenia związanego z danymi 
produktami;

Or. pl

Poprawka 238
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że obowiązki te 
powinny mieć zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw wprowadzających na 
rynek unijny produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów, 
niezależnie od wielkości tych 
przedsiębiorstw czy miejsca ich rejestracji; 
uważa, że na rozdrobnionym rynku 
końcowym kluczem do osiągnięcia 
szerokiej skali oddziaływania oraz 
zapewnienia zaufania konsumentów jest 
włączenie mniejszych i większych 
przedsiębiorstw; podkreśla, że ramy 
regulacyjne nie mogą powodować 
nadmiernego obciążenia dla małych i 

12. jest zdania, że obowiązki te 
powinny mieć zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw wprowadzających na 
rynek unijny produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów, 
niezależnie od wielkości tych 
przedsiębiorstw czy miejsca ich rejestracji; 
uważa, że chociaż ramy regulacyjne nie 
powinny powodować nadmiernych 
obciążeń dla małych i średnich 
producentów ani uniemożliwiać im wejścia 
na rynki i uczestniczenia w handlu 
międzynarodowym na rozdrobnionym 
rynku końcowym, to włączenie mniejszych 
i większych przedsiębiorstw jest kluczem 
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średnich przedsiębiorstw produkcyjnych 
ani uniemożliwiać im wejścia na rynki i 
uczestniczenia w handlu 
międzynarodowym; w związku z 
powyższym uznaje, że wymogi zachowania 
należytej staranności, sprawozdawczości i 
ujawniania informacji muszą być 
proporcjonalne do poziomu zagrożenia 
związanego z danymi produktami;

do osiągnięcia szerokiej skali 
oddziaływania oraz zapewnienia zaufania 
konsumentów; uważa ponadto, że wymogi 
zachowania należytej staranności, 
sprawozdawczości i ujawniania informacji 
muszą być proporcjonalne do poziomu 
zagrożenia związanego z danymi 
produktami;

Or. en

Poprawka 239
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że obowiązki te 
powinny mieć zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw wprowadzających na 
rynek unijny produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów, 
niezależnie od wielkości tych 
przedsiębiorstw czy miejsca ich rejestracji; 
uważa, że na rozdrobnionym rynku 
końcowym kluczem do osiągnięcia 
szerokiej skali oddziaływania oraz 
zapewnienia zaufania konsumentów jest 
włączenie mniejszych i większych 
przedsiębiorstw; podkreśla, że ramy 
regulacyjne nie mogą powodować 
nadmiernego obciążenia dla małych i 
średnich przedsiębiorstw produkcyjnych 
ani uniemożliwiać im wejścia na rynki i 
uczestniczenia w handlu 
międzynarodowym; w związku z 
powyższym uznaje, że wymogi 
zachowania należytej staranności, 
sprawozdawczości i ujawniania informacji 
muszą być proporcjonalne do poziomu 
zagrożenia związanego z danymi 
produktami;

12. jest zdania, że obowiązki te 
powinny mieć zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw wprowadzających na 
rynek unijny produkty nielegalnie 
pozyskane, niezależnie od wielkości tych 
przedsiębiorstw czy miejsca ich rejestracji; 
uważa, że na rozdrobnionym rynku 
końcowym kluczem do osiągnięcia 
szerokiej skali oddziaływania oraz 
zapewnienia zaufania konsumentów jest 
włączenie mniejszych i większych 
przedsiębiorstw; podkreśla, że ramy 
regulacyjne nie mogą powodować 
nadmiernego obciążenia dla małych i 
średnich przedsiębiorstw produkcyjnych 
ani uniemożliwiać im wejścia na rynki i 
uczestniczenia w handlu 
międzynarodowym; w związku z 
powyższym uznaje, że wymogi 
zachowania należytej staranności, 
sprawozdawczości i ujawniania informacji 
muszą być proporcjonalne do poziomu 
zagrożenia związanego z danymi 
produktami;

Or. en
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Poprawka 240
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zauważa, że niektóre podmioty 
gospodarcze przyjęły deklarację 
nowojorską dotyczącą lasów z 2014 r. i 
przeprowadziły procesy mające na celu 
zapewnienie przejrzystości ich łańcucha 
wartości w odniesieniu do wylesiania; 
zauważa jednak, że przed tą datą 
dostępnych było bardzo niewiele danych 
dotyczących przejrzystości łańcuchów 
dostaw podmiotów gospodarczych;

Or. en

Poprawka 241
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że cyfryzacja i nowe 
narzędzia technologiczne mogą zapewnić 
przedsiębiorstwom bezprecedensowe 
rozwiązania w zakresie identyfikacji, 
łagodzenia i uwzględniania wpływu na 
prawa człowieka i środowisko naturalne 
oraz zapobiegania temu wpływowi;

Or. en

Poprawka 242
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
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Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. przypomina ustalenia z badania 
dotyczącego wymogów w zakresie 
należytej staranności w całym łańcuchu 
dostaw, zleconego przez Dyrekcję 
Generalną ds. Sprawiedliwości i 
Konsumentów Komisji Europejskiej, w 
którym stwierdzono, że większość 
respondentów biznesowych zgadza się, że 
obowiązkowa należyta staranność miałaby 
pozytywny wpływ na prawa człowieka i 
środowisko;

Or. en

Poprawka 243
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. zauważa, że wstępne wyniki tego 
samego badania wskazują, iż dodatkowe 
koszty, jakie ponoszą przedsiębiorstwa w 
związku z tworzeniem i prowadzeniem 
systemów należytej staranności, są 
niewielkie;

Or. en

Poprawka 244
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena

Projekt rezolucji
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Ustęp 12 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12d. uważa, że obowiązujące w całej 
UE obowiązkowe wymogi w zakresie 
należytej staranności przyniosłyby 
korzyści przedsiębiorstwom poprzez 
wyrównanie warunków konkurencji i 
zapewnienie takich samych norm oraz 
zagwarantowałyby pewność prawa w 
przeciwieństwie do mozaiki różnych 
środków na szczeblu krajowym;

Or. en

Poprawka 245
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wyraża przekonanie, że unijne 
rozporządzenie w sprawie drewna, w 
szczególności zawarte w nim wymogi 
dotyczące zasad należytej staranności, 
stanowi dobry model, na podstawie 
którego można opracować przyszłe unijne 
ramy prawne mające na celu zatrzymanie i 
odwrócenie globalnego wylesiania 
spowodowanego przez UE, ale 
niewdrożenie i brak egzekwowania 
unijnego rozporządzenia w sprawie drewna 
oznacza, że nie spełnia ono swoich 
założeń; w związku z powyższym jest 
zdania, że należy wyciągnąć wnioski z 
unijnego rozporządzenia w sprawie drewna 
w celu określenia lepszych zasad 
wdrażania i egzekwowania w odniesieniu 
do przyszłych unijnych ram prawnych 
mających na celu zatrzymanie i 
odwrócenie globalnego wylesiania 
spowodowanego przez UE;

13. wyraża przekonanie, że unijne 
rozporządzenie w sprawie drewna, w 
szczególności zawarte w nim wymogi 
dotyczące zasad należytej staranności, 
stanowi dobry model, na podstawie 
którego można opracować przyszłe unijne 
ramy prawne mające na celu zatrzymanie i 
odwrócenie globalnego wylesiania 
spowodowanego przez UE, ale 
niewdrożenie, ograniczony zakres 
produktów objętych rozporządzeniem w 
sprawie drewna i brak egzekwowania 
unijnego rozporządzenia w sprawie 
drewna, w tym stosowane systemy kar i 
rozbieżności między nimi w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
oznacza, że nie spełnia ono swoich 
założeń; w związku z powyższym jest 
zdania, że należy wyciągnąć wnioski z 
unijnego rozporządzenia w sprawie drewna 
w celu określenia lepszych zasad 
wdrażania i egzekwowania w odniesieniu 
do przyszłych unijnych ram prawnych 
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mających na celu zatrzymanie i 
odwrócenie globalnego wylesiania 
spowodowanego przez UE;

Or. en

Poprawka 246
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wyraża przekonanie, że unijne 
rozporządzenie w sprawie drewna, w 
szczególności zawarte w nim wymogi 
dotyczące zasad należytej staranności, 
stanowi dobry model, na podstawie 
którego można opracować przyszłe unijne 
ramy prawne mające na celu zatrzymanie i 
odwrócenie globalnego wylesiania 
spowodowanego przez UE, ale 
niewdrożenie i brak egzekwowania 
unijnego rozporządzenia w sprawie drewna 
oznacza, że nie spełnia ono swoich 
założeń; w związku z powyższym jest 
zdania, że należy wyciągnąć wnioski z 
unijnego rozporządzenia w sprawie drewna 
w celu określenia lepszych zasad 
wdrażania i egzekwowania w odniesieniu 
do przyszłych unijnych ram prawnych 
mających na celu zatrzymanie i 
odwrócenie globalnego wylesiania 
spowodowanego przez UE;

13. wyraża przekonanie, że unijne 
rozporządzenie w sprawie drewna, w 
szczególności zawarte w nim wymogi 
dotyczące odpowiedzialności producenta, 
stanowi dobry model, na podstawie 
którego można opracować przyszłe unijne 
ramy prawne mające na celu zatrzymanie i 
odwrócenie globalnego wylesiania 
spowodowanego przez UE; podkreśla, że 
niewdrożenie i brak egzekwowania 
unijnego rozporządzenia w sprawie drewna 
oznacza, że przedsiębiorstwa praktycznie 
stosują środki należytej staranności 
jedynie w ograniczonym zakresie; w 
związku z powyższym jest zdania, że 
należy wyciągnąć wnioski z unijnego 
rozporządzenia w sprawie drewna w celu 
określenia lepszych zasad wdrażania i 
egzekwowania w odniesieniu do 
przyszłych unijnych ram prawnych 
mających na celu zatrzymanie i 
odwrócenie globalnego wylesiania 
spowodowanego przez UE;

Or. fr

Poprawka 247
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena, Demetris 
Papadakis
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wyraża przekonanie, że unijne 
rozporządzenie w sprawie drewna, w 
szczególności zawarte w nim wymogi 
dotyczące zasad należytej staranności, 
stanowi dobry model, na podstawie 
którego można opracować przyszłe unijne 
ramy prawne mające na celu zatrzymanie i 
odwrócenie globalnego wylesiania 
spowodowanego przez UE, ale 
niewdrożenie i brak egzekwowania 
unijnego rozporządzenia w sprawie drewna 
oznacza, że nie spełnia ono swoich 
założeń; w związku z powyższym jest 
zdania, że należy wyciągnąć wnioski z 
unijnego rozporządzenia w sprawie drewna 
w celu określenia lepszych zasad 
wdrażania i egzekwowania w odniesieniu 
do przyszłych unijnych ram prawnych 
mających na celu zatrzymanie i 
odwrócenie globalnego wylesiania 
spowodowanego przez UE;

13. wyraża przekonanie, że unijne 
rozporządzenie w sprawie drewna, w 
szczególności zawarte w nim wymogi 
dotyczące zasad należytej staranności, 
stanowi dobry model, na podstawie 
którego można opracować przyszłe unijne 
ramy prawne mające na celu zatrzymanie i 
odwrócenie globalnego wylesiania 
spowodowanego przez UE, ale 
niewdrożenie i brak egzekwowania 
unijnego rozporządzenia w sprawie drewna 
oraz nieuwzględnienie niektórych 
produktów z drewna oznacza, że nie 
spełnia ono swoich założeń; w związku z 
powyższym jest zdania, że należy 
wyciągnąć wnioski z unijnego 
rozporządzenia w sprawie drewna w celu 
określenia lepszych zasad wdrażania i 
egzekwowania w odniesieniu do 
przyszłych unijnych ram prawnych 
mających na celu zatrzymanie i 
odwrócenie globalnego wylesiania 
spowodowanego przez UE;

Or. en

Poprawka 248
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wyraża przekonanie, że unijne 
rozporządzenie w sprawie drewna, w 
szczególności zawarte w nim wymogi 
dotyczące zasad należytej staranności, 
stanowi dobry model, na podstawie 
którego można opracować przyszłe unijne 
ramy prawne mające na celu zatrzymanie i 
odwrócenie globalnego wylesiania 

13. wyraża przekonanie, że unijne 
rozporządzenie w sprawie drewna, w 
szczególności zawarte w nim wymogi 
dotyczące zasad należytej staranności, 
stanowi dobry model, na podstawie 
którego można opracować przyszłe unijne 
ramy prawne mające na celu zatrzymanie i 
odwrócenie globalnego wylesiania 
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spowodowanego przez UE, ale 
niewdrożenie i brak egzekwowania 
unijnego rozporządzenia w sprawie drewna 
oznacza, że nie spełnia ono swoich 
założeń; w związku z powyższym jest 
zdania, że należy wyciągnąć wnioski z 
unijnego rozporządzenia w sprawie 
drewna w celu określenia lepszych zasad 
wdrażania i egzekwowania w odniesieniu 
do przyszłych unijnych ram prawnych 
mających na celu zatrzymanie i 
odwrócenie globalnego wylesiania 
spowodowanego przez UE;

spowodowanego przez UE, ale 
niewdrożenie i brak egzekwowania 
unijnego rozporządzenia w sprawie drewna 
oznacza, że nie spełnia ono swoich 
założeń; w związku z powyższym jest 
zdania, że przyszłe unijne ramy prawne 
mające na celu zatrzymanie i odwrócenie 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE muszą zapewnić konkretne 
usprawnienia;

Or. en

Poprawka 249
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. z zadowoleniem przyjmuje 
oświadczenie Komisji zawarte w unijnej 
strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, 
zgodnie z którym „[w]ykorzystanie całych 
drzew i upraw żywnościowych i paszowych 
do produkcji energii – niezależnie od tego, 
czy są one produkowane w UE czy 
importowane – powinno zostać 
ograniczone”; wzywa Komisję do zmiany 
dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł 
energii, aby uwzględnić fakt, że biomasa 
nie jest źródłem energii neutralnym pod 
względem emisji dwutlenku węgla1a;
_________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych oraz 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 
2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE 
odnoszącą się do jakości benzyny i olejów 



AM\1210205PL.docx 147/344 PE655.680v01-00

PL

napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 
2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych. 

Or. en

Poprawka 250
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. rozumie, że konsumenci i 
producenci powinni być lepiej 
poinformowani, zwłaszcza w odniesieniu 
do związku między konsumpcją 
produktów podstawowych a wylesianiem; 
ponadto za pośrednictwem zachęt 
regulacyjnych należy zachęcać obywateli 
do stosowania lepiej zbilansowanej, 
zdrowszej i bardziej wartościowej diety 
oraz do ograniczania odpadów 
żywnościowych;

Or. ro

Poprawka 251
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zwraca uwagę, że wzmocnienie 
ram prawnych UE w zakresie wylesiania 
może mieć istotny wpływ na ceny gruntów 
w państwach trzecich, i że aby zapobiec 
wszelkim spekulacjom, nie należy ustalać 
daty granicznej po opublikowaniu przez 
Komisję wniosku opisanego w załączniku 
do niniejszej rezolucji;
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Or. en

Poprawka 252
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. powtarza, że przywóz do UE z 
łatwością może być kontynuowany, nawet 
jeżeli zostanie stwierdzone, że z danego 
państwa nie jest możliwy przywóz danego 
towaru zgodny z rozporządzeniem UE w 
sprawie drewna1a;
_________________
1a Zob. przypadek drewna tekowego z 
Mjanmy – na stronie internetowej 
Federalnego Urzędu ds. Rolnictwa i 
Żywności w Niemczech: „Obecnie 
przywóz drewna tekowego z Mjanmy 
zgodnego z rozporządzeniem UE w 
sprawie drewna jest niemożliwy” 
https://www.ble.de/SharedDocs/Pressemitt
eilungen/EN/2018/180724_Myanmar.htm
l zgodnie z informacjami przekazanymi 
przez Agencję Dochodzeniową ds. 
Ochrony Środowiska https://eia-
international.org/news/timber-firms-are-
getting-illicit-myanmar-teak-in-through-
europes-back-door/

Or. en

Poprawka 253
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. wzywa UE do opracowania polityki 
zielonych zamówień publicznych 
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dotyczących drewna, aby wspierać 
ochronę i odnowę ekosystemów leśnych 
na całym świecie;

Or. ro

Poprawka 254
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zaznacza, że takie ramy prawne 
powinny i mogą być opracowane w sposób 
zgodny z wymogami Światowej 
Organizacji Handlu;

14. zaznacza, że takie ramy prawne 
mogą być opracowane w sposób zgodny z 
zaleceniami Światowej Organizacji 
Handlu; w związku z tym przypomina, że 
umowy o wolnym handlu nie wchodzą w 
zakres zobowiązań WTO i że należy 
przedkładać normy środowiskowe i 
społeczne oraz poszanowanie praw 
człowieka nad ordoliberalizm i dążenie do 
wolnego rynku;

Or. fr

Poprawka 255
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zaznacza, że takie ramy prawne 
powinny i mogą być opracowane w sposób 
zgodny z wymogami Światowej 
Organizacji Handlu;

14. zaznacza, że takie ramy prawne 
powinny i mogą być opracowane w sposób 
zgodny z wymogami Światowej 
Organizacji Handlu, tak aby nie 
dochodziło do arbitralnych zakłóceń 
konkurencji w międzynarodowym handlu 
surowcami;

Or. es
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Poprawka 256
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zaznacza, że takie ramy prawne 
powinny i mogą być opracowane w sposób 
zgodny z wymogami Światowej 
Organizacji Handlu;

14. zaznacza, że takie ramy prawne nie 
muszą być opracowane w sposób zgodny z 
wymogami Światowej Organizacji Handlu;

Or. en

Poprawka 257
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – akapit 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
obserwatorium leśnictwa w celu 
gromadzenia danych i informacji na 
temat wylesiania w Europie i na świecie 
oraz wzywa, aby obserwatorium to 
ustanowiło mechanizm ochrony obrońców 
lasów;

Or. en

Poprawka 258
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że oprócz ustanowienia 
ram prawnych dotyczących produktów 
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przyczyniających się do wylesiania UE 
musi w bardziej zdecydowany sposób zająć 
się wdrażaniem praw człowieka, 
odpowiedzialności za środowisko i rządów 
prawa jako zagadnieniami 
horyzontalnymi w stosunkach z 
odpowiednimi państwami oraz z innymi 
głównymi państwami importującymi;

Or. en

Poprawka 259
Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że takie ramy prawne 
należy opracować zgodnie z 
zobowiązaniami międzynarodowymi UE 
względem państw Afryki, Karaibów i 
Pacyfiku oraz uwzględnić te ramy w 
przyszłym porozumieniu zastępującym 
umowę z Kotonu;

Or. fr

Poprawka 260
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że w ramach 
ewentualnych regulacyjnych lub 
nieregulacyjnych działań lub środków 
następczych wobec unijnej strategii na 
rzecz bioróżnorodności 2030 oraz strategii 
„od pola do stołu” należy odpowiednio 
zająć się kwestią wpływu unijnej 
konsumpcji produktów stanowiących 

skreśla się
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zagrożenie dla lasów i ekosystemów;

Or. en

Poprawka 261
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że w ramach 
ewentualnych regulacyjnych lub 
nieregulacyjnych działań lub środków 
następczych wobec unijnej strategii na 
rzecz bioróżnorodności 2030 oraz strategii 
„od pola do stołu” należy odpowiednio 
zająć się kwestią wpływu unijnej 
konsumpcji produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów;

15. podkreśla, że w ramach 
ewentualnych regulacyjnych lub 
nieregulacyjnych działań lub środków 
następczych wobec unijnej strategii na 
rzecz bioróżnorodności 2030, strategii „od 
pola do stołu” oraz w ramach reformy 
wspólnej polityki rolnej i Europejskiego 
Zielonego Ładu należy odpowiednio zająć 
się kwestią wpływu unijnej konsumpcji 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ekosystemów; w związku z tym 
wzywa UE do przyjęcia strategii na rzecz 
ograniczenia spożycia mięsa i przetworów 
mlecznych; wzywa Unię do zmniejszenia 
zależności od przywozu produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów w drodze promowania białek 
pochodzących ze źródeł lokalnych, 
wypasania na pastwiskach, paszy 
pozyskiwanej z legalnych i 
zrównoważonych źródeł, przez wdrożenie 
planu UE w zakresie białek, a ponadto 
uchwalenie polityki, która zapewni 
dostosowanie unijnej produkcji zwierzęcej 
do dostępnych zasobów gruntowych Unii; 
odnotowuje w związku z tym, że produkty 
na bazie soi i oleju palmowego 
pochodzące z wylesianych terenów, 
używane w paszy podawanej zwierzętom w 
Unii, są istotnymi czynnikami 
przyczyniającymi się do przekształcania 
ekosystemów na dużą skalę; podkreśla 
także potrzebę skupienia się na krótszych 
łańcuchach dostaw roślin 
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wysokobiałkowych oraz mięsa i 
przetworów mlecznych, z korzyścią dla 
suwerenności żywnościowej zarówno UE, 
jak i jej partnerów;

Or. en

Poprawka 262
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że w ramach 
ewentualnych regulacyjnych lub 
nieregulacyjnych działań lub środków 
następczych wobec unijnej strategii na 
rzecz bioróżnorodności 2030 oraz strategii 
„od pola do stołu” należy odpowiednio 
zająć się kwestią wpływu unijnej 
konsumpcji produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów;

15. podkreśla, że w ramach 
ewentualnych regulacyjnych lub 
nieregulacyjnych działań lub środków 
następczych wobec unijnej strategii na 
rzecz bioróżnorodności 2030 oraz strategii 
„od pola do stołu” należy odpowiednio 
zająć się kwestią wpływu unijnej 
konsumpcji produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ich ekosystemów; 
zwraca uwagę, że rygorystyczne cele 
nałożone na lasy wewnątrz Unii mogą 
skutkować zwiększoną presją na lasy poza 
Unią;

Or. pl

Poprawka 263
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Jytte Guteland

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że w ramach 
ewentualnych regulacyjnych lub 
nieregulacyjnych działań lub środków 
następczych wobec unijnej strategii na 
rzecz bioróżnorodności 2030 oraz strategii 

15. podkreśla, że w ramach 
ewentualnych regulacyjnych lub 
nieregulacyjnych działań lub środków 
następczych wobec unijnej strategii na 
rzecz bioróżnorodności 2030, strategii „od 
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„od pola do stołu” należy odpowiednio 
zająć się kwestią wpływu unijnej 
konsumpcji produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów;

pola do stołu” oraz we wspólnej polityce 
rolnej po 2020 r. należy odpowiednio zająć 
się kwestią wpływu unijnej konsumpcji 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ekosystemów, a w szczególności 
konsumpcji mięsa i przetworów 
mlecznych;

Or. en

Poprawka 264
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że w ramach 
ewentualnych regulacyjnych lub 
nieregulacyjnych działań lub środków 
następczych wobec unijnej strategii na 
rzecz bioróżnorodności 2030 oraz strategii 
„od pola do stołu” należy odpowiednio 
zająć się kwestią wpływu unijnej 
konsumpcji produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów;

15. podkreśla, że w ramach 
ewentualnych regulacyjnych działań lub 
środków następczych wobec unijnej 
strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 
oraz strategii „od pola do stołu” należy 
odpowiednio zająć się kwestią wpływu 
unijnej konsumpcji produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów; wzywa Komisję do 
odpowiedniego zajęcia się wpływem umów 
o wolnym handlu na różnorodność 
biologiczną, a nie tylko do oceny skutków;

Or. en

Poprawka 265
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że w ramach 
ewentualnych regulacyjnych lub 
nieregulacyjnych działań lub środków 
następczych wobec unijnej strategii na 

15. podkreśla, że w ramach 
ewentualnych regulacyjnych lub 
nieregulacyjnych działań lub środków 
następczych wobec unijnej strategii na 
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rzecz bioróżnorodności 2030 oraz strategii 
„od pola do stołu” należy odpowiednio 
zająć się kwestią wpływu unijnej 
konsumpcji produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów;

rzecz bioróżnorodności 2030, strategii „od 
pola do stołu” oraz rozporządzenia w 
sprawie planu strategicznego WPR, w tym 
krajowych planów strategicznych państw 
członkowskich, należy odpowiednio zająć 
się kwestią wpływu unijnej konsumpcji 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ekosystemów;

Or. en

Poprawka 266
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że w ramach 
ewentualnych regulacyjnych lub 
nieregulacyjnych działań lub środków 
następczych wobec unijnej strategii na 
rzecz bioróżnorodności 2030 oraz strategii 
„od pola do stołu” należy odpowiednio 
zająć się kwestią wpływu unijnej 
konsumpcji produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów;

15. podkreśla, że w ramach 
ewentualnych regulacyjnych lub 
nieregulacyjnych działań lub środków 
następczych w ramach unijnej strategii na 
rzecz bioróżnorodności 2030 oraz strategii 
„od pola do stołu” należy odpowiednio 
zająć się kwestią wpływu unijnego 
zobowiązania do unikania lub 
minimalizowania wprowadzania do 
obrotu produktów związanych z 
wylesianiem;

Or. en

Poprawka 267
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że w ramach 
ewentualnych regulacyjnych lub 
nieregulacyjnych działań lub środków 
następczych wobec unijnej strategii na 

15. podkreśla, że w ramach unijnej 
strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 
oraz strategii „od pola do stołu” należy 
odpowiednio zająć się kwestią wpływu 
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rzecz bioróżnorodności 2030 oraz strategii 
„od pola do stołu” należy odpowiednio 
zająć się kwestią wpływu unijnej 
konsumpcji produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów;

unijnej konsumpcji produktów, które mogą 
przyczyniać się do wylesiania w 
państwach trzecich;

Or. es

Poprawka 268
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że w ramach 
ewentualnych regulacyjnych lub 
nieregulacyjnych działań lub środków 
następczych wobec unijnej strategii na 
rzecz bioróżnorodności 2030 oraz strategii 
„od pola do stołu” należy odpowiednio 
zająć się kwestią wpływu unijnej 
konsumpcji produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów;

15. podkreśla, że w ramach 
ewentualnych regulacyjnych lub 
nieregulacyjnych działań lub środków 
następczych wobec unijnej strategii na 
rzecz bioróżnorodności 2030, strategii „od 
pola do stołu” oraz wspólnej polityki rolnej 
należy odpowiednio zająć się kwestią 
wpływu unijnej konsumpcji produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów;

Or. en

Poprawka 269
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – akapit 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa Komisję do przyjęcia wieloletnich 
ram finansowych niewpływających 
negatywnie na klimat i środowisko; 
apeluje o zwracanie szczególnej uwagi na 
wpływ finansowania działań 
zewnętrznych, które może przyczynić się 
do wylesiania i degradacji ekosystemów, a 
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także finansowania niektórej działalności 
badawczo-rozwojowej; wzywa do 
przeprowadzenia kontroli WRF i 
wszystkich budżetów europejskich na 
podstawie założeń Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 270
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1) wzywa Komisję do włączenia 
wiążących środków należytej staranności 
związanych z produktami stanowiącymi 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów do 
prawodawstwa UE dotyczącego zamówień 
publicznych w odniesieniu do wszystkich 
istniejących i przyszłych umów 
handlowych z państwami trzecimi; 
zauważa, że umowa o wolnym handlu UE-
Mercosur utrwali zależność gospodarek 
Mercosuru właśnie od tych rodzajów 
działalności, które prowadzą do 
wylesiania; apeluje o zawieszenie 
procedur wdrażania umowy UE–
Mercosur do czasu kompleksowego 
uwzględnienia wiążących, możliwych do 
wyegzekwowania i umożliwiających 
nałożenie sankcji postanowień 
odnoszących się do zmiany klimatu, 
wylesiania i przekształcania ekosystemów, 
utraty różnorodności biologicznej oraz 
ochrony praw ludów tubylczych i 
społeczności lokalnych;

Or. en

Poprawka 271
Marie Toussaint
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – punkt 2 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2) apeluje do Komisji o 
zaproponowanie kolejnej poprawki do 
dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł 
energii, tak aby usunąć zachęty do 
spalania drewna pozyskanego z lasów 
oraz aby jego spalanie nie umożliwiało 
państwom członkowskim osiągania celów 
dotyczących energii ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 272
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – punkt 3 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3) wzywa państwa członkowskie, by 
uznały niszczenie środowiska za 
przestępstwo i przyznały sądom krajowym 
jurysdykcję uniwersalną w odniesieniu do 
tych czynów; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do poparcia zmiany statutu 
Międzynarodowego Trybunału Karnego w 
celu uznania niszczenia środowiska za 
przestępstwo objęte jego jurysdykcją;

Or. en

Poprawka 273
Joëlle Mélin, Annika Bruna

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że model gospodarczy 
opierający się w całości na wolnym 
handlu nie jest ani trwały, ani 
zrównoważony pod względem 
ekologicznym; przypomina, jak istotne dla 
ochrony środowiska są ograniczenie 
przywozu produktów, których produkcję – 
lub produkcję ich zamienników – można 
zapewnić w Unii z niewielkim śladem 
węglowym i zgodnie ze skutecznymi 
normami, których stosowanie można 
kontrolować; podkreśla, że należy 
promować produkcję endemicznych roślin 
wysokobiałkowych i oleistych w Unii, 
zamiast je przywozić i tym samym 
przyczyniać się do wylesiania; podkreśla, 
że UE jest w stanie zapewnić sobie 
samowystarczalność w produkcji mięsa i 
że należy znacznie ograniczyć przywóz 
mięsa spoza Europy, co przyczyni się do 
mniejszego rozpowszechnienia 
monokultur uprawianych na pasze i 
zagrabiania obszarów leśnych na 
pastwiska;

Or. fr

Poprawka 274
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. uważa, że rozporządzeniu 
zaproponowanemu w załączniku do 
niniejszej rezolucji powinny towarzyszyć 
umowy o partnerstwie handlowym z 
państwami będącymi głównymi 
producentami towarów rolnych, aby 
wyeliminować powodujące wylesianie 
czynniki po stronie podaży;
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Or. en

Poprawka 275
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Unię do zmniejszenia 
zależności od przywozu produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów w drodze wdrożenia planu 
UE w zakresie białek, a ponadto domaga 
się dostosowania unijnej produkcji 
zwierzęcej do dostępnych zasobów 
gruntowych Unii;

Or. en

Poprawka 276
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. głęboko ubolewa, że niektóre 
państwa wykorzystały pandemię COVID-
19 jako okazję do przyspieszenia 
wylesiania;

Or. en

Poprawka 277
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15b. uważa, że kryteria dotyczące 
zielonych zamówień publicznych UE 
powinny obejmować wylesianie i zgodność 
z wnioskiem dotyczącym zachowania 
należytej staranności; w przeglądzie 
dyrektywy 2014/24/UE w sprawie 
zamówień publicznych należy włączyć 
obowiązek zachowania należytej 
staranności do kryteriów udzielania 
zamówień;

Or. en

Poprawka 278
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. wzywa wszystkie instytucje i 
agencje UE, by dawały przykład, 
zmieniając swoje zachowania, 
zamówienia i umowy ramowe w kierunku 
stosowania „wyłącznie produktów 
niepowodujących wylesiania”;

Or. en

Poprawka 279
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. zwraca uwagę, że Komisja 
powinna rozważyć zaproponowanie 
wpisania lasów pierwotnych na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO, aby 
przyczynić się do ochrony przed 
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wylesianiem i zwiększyć szanse na 
zwrócenie uwagi społeczeństwa na ich 
ochronę; jeżeli nie jest to możliwe, należy 
ocenić inne możliwości prawne 
pozwalające na osiągnięcie tych celów;

Or. en

Poprawka 280
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 15 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15d. wzywa UE do dalszego rozwoju 
programów badawczych i monitorujących, 
takich jak Copernicus – unijny program 
obserwacji i monitorowania Ziemi – i inne 
programy monitorujące, w celu 
nadzorowania łańcucha dostaw 
produktów, aby móc rozpoznawać i 
odpowiednio wcześnie ostrzegać o 
produktach, które spowodowały 
wylesianie lub degradację środowiska w 
fazie ich produkcji;

Or. en

Poprawka 281
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 15 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15e. wzywa Komisję do utworzenia 
europejskiej bazy danych gromadzącej 
bieżące i przeszłe projekty realizowane 
przez UE i państwa trzecie, a także 
projekty dwustronne między państwami 
członkowskimi UE a państwami trzecimi 
w celu oceny ich wpływu na lasy na 
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świecie; podkreśla zaangażowanie władz 
lokalnych i regionalnych w realizację tych 
projektów;

Or. en

Poprawka 282
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

We wniosku dotyczącym rozporządzenia 
(„wniosek”) należy określić podstawę na 
potrzeby zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony wyczerpywalnych zasobów 
naturalnych, takich jak lasy naturalne i 
ekosystemy naturalne, zapewniając, aby 
rynek unijny i struktura konsumpcji nie 
miały negatywnego wpływu na lasy i 
ekosystemy naturalne ani na prawa 
człowieka, na które pozyskiwanie, 
wydobywanie i produkcja produktów 
objętych wnioskiem ma wpływ.

We wniosku dotyczącym rozporządzenia 
(„wniosek”) należy określić podstawę na 
potrzeby zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony wyczerpywalnych zasobów 
naturalnych, takich jak lasy naturalne i 
ekosystemy naturalne, oraz poprawić 
skuteczność ram prawnych w zakresie 
wielofunkcyjnej zrównoważonej 
gospodarki leśnej. We wniosku należy 
zapewnić, aby rynek unijny i struktura 
konsumpcji nie miały negatywnego 
wpływu na lasy i ekosystemy naturalne ani 
na prawa człowieka, na które 
pozyskiwanie, wydobywanie i produkcja 
produktów objętych wnioskiem ma wpływ, 
m.in. przez zapewnienie zgodności z 
unijnym rozporządzeniem w sprawie 
drewna;

Or. en

Poprawka 283
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

We wniosku dotyczącym rozporządzenia 
(„wniosek”) należy określić podstawę na 

We wniosku dotyczącym ram prawnych 
(„wniosek”) opartym na obowiązku 
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potrzeby zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony wyczerpywalnych zasobów 
naturalnych, takich jak lasy naturalne i 
ekosystemy naturalne, zapewniając, aby 
rynek unijny i struktura konsumpcji nie 
miały negatywnego wpływu na lasy i 
ekosystemy naturalne ani na prawa 
człowieka, na które pozyskiwanie, 
wydobywanie i produkcja produktów 
objętych wnioskiem ma wpływ.

zachowania należytej staranności w celu 
zapewnienia niepowodujących wylesiania 
łańcuchów dostaw produktów 
wprowadzanych na rynek unijny, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
przeciwdziałania głównym czynnikom 
powodującym wylesianie związane z 
przywozem i zamiast tego promowania 
przywozu, który nie powoduje wylesiania 
za granicą, należy opierać się na 
dogłębnej ocenie skutków i uwzględnić 
prawa człowieka, na które pozyskiwanie, 
wydobywanie i produkcja produktów 
objętych wnioskiem ma wpływ.

Or. en

Poprawka 284
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

We wniosku dotyczącym rozporządzenia 
(„wniosek”) należy określić podstawę na 
potrzeby zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony wyczerpywalnych zasobów 
naturalnych, takich jak lasy naturalne i 
ekosystemy naturalne, zapewniając, aby 
rynek unijny i struktura konsumpcji nie 
miały negatywnego wpływu na lasy i 
ekosystemy naturalne ani na prawa 
człowieka, na które pozyskiwanie, 
wydobywanie i produkcja produktów 
objętych wnioskiem ma wpływ.

We wniosku dotyczącym rozporządzenia 
(„wniosek”) należy określić podstawę na 
potrzeby zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony wyczerpywalnych zasobów 
naturalnych, w ramach istniejących 
kompetencji UE, takich jak lasy naturalne i 
ich ekosystemy naturalne, zapewniając, 
aby rynek unijny i struktura konsumpcji 
miały możliwie najmniejszy wpływ na lasy 
i ich ekosystemy naturalne ani na prawa 
człowieka, na które pozyskiwanie, 
wydobywanie i produkcja produktów 
objętych wnioskiem może mieć wpływ.

Or. pl

Poprawka 285
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Projekt rezolucji
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Załącznik I – punkt 1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

We wniosku dotyczącym rozporządzenia 
(„wniosek”) należy określić podstawę na 
potrzeby zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony wyczerpywalnych zasobów 
naturalnych, takich jak lasy naturalne i 
ekosystemy naturalne, zapewniając, aby 
rynek unijny i struktura konsumpcji nie 
miały negatywnego wpływu na lasy i 
ekosystemy naturalne ani na prawa 
człowieka, na które pozyskiwanie, 
wydobywanie i produkcja produktów 
objętych wnioskiem ma wpływ.

We wniosku dotyczącym rozporządzenia 
(„wniosek”) należy przyczynić się do 
zapewnienia, w stosownych przypadkach, 
zrównoważonego zarządzania i wysokiego 
poziomu ochrony wyczerpywalnych 
zasobów naturalnych, takich jak lasy i inne 
ekosystemy naturalne, zapewniając, aby 
rynek unijny i struktura konsumpcji nie 
miały na nie negatywnego wpływu. 
Ochrona praw człowieka i praw 
własności, na które pozyskiwanie, 
wydobywanie i produkcja produktów 
objętych wnioskiem ma wpływ, również 
powinna być objęta wnioskiem.

Or. en

Poprawka 286
Sunčana Glavak

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

We wniosku dotyczącym rozporządzenia 
(„wniosek”) należy określić podstawę na 
potrzeby zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony wyczerpywalnych zasobów 
naturalnych, takich jak lasy naturalne i 
ekosystemy naturalne, zapewniając, aby 
rynek unijny i struktura konsumpcji nie 
miały negatywnego wpływu na lasy i 
ekosystemy naturalne ani na prawa 
człowieka, na które pozyskiwanie, 
wydobywanie i produkcja produktów 
objętych wnioskiem ma wpływ.

We wniosku dotyczącym rozporządzenia 
(„wniosek”) należy określić podstawę na 
potrzeby zapewnienia wysokiego i 
zrównoważonego poziomu ochrony 
wyczerpywalnych zasobów naturalnych, 
takich jak lasy naturalne i ekosystemy 
naturalne, zapewniając, aby rynek unijny i 
struktura konsumpcji nie miały 
negatywnego wpływu na lasy naturalne, 
bioróżnorodność naturalną i ekosystemy 
naturalne ani na prawa człowieka, na które 
pozyskiwanie, wydobywanie i produkcja 
produktów objętych wnioskiem ma wpływ.

Or. hr
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Poprawka 287
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

We wniosku dotyczącym rozporządzenia 
(„wniosek”) należy określić podstawę na 
potrzeby zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony wyczerpywalnych zasobów 
naturalnych, takich jak lasy naturalne i 
ekosystemy naturalne, zapewniając, aby 
rynek unijny i struktura konsumpcji nie 
miały negatywnego wpływu na lasy i 
ekosystemy naturalne ani na prawa 
człowieka, na które pozyskiwanie, 
wydobywanie i produkcja produktów 
objętych wnioskiem ma wpływ.

We wniosku dotyczącym rozporządzenia 
(„wniosek”) należy określić podstawę na 
potrzeby zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony zasobów naturalnych, takich jak 
lasy naturalne i ekosystemy naturalne, 
zapewniając, aby rynek unijny i struktura 
konsumpcji nie miały negatywnego 
wpływu na lasy i ekosystemy naturalne ani 
na prawa człowieka, na które 
pozyskiwanie, wydobywanie i produkcja 
produktów objętych wnioskiem ma wpływ.

Or. cs

Poprawka 288
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Należy zapewnić w nim przejrzystość i 
pewność w odniesieniu do następujących 
elementów:

Należy zapewnić w nim możliwość 
podejmowania działań, przejrzystość i 
większą pewność w odniesieniu do 
następujących elementów:

Or. fr

Poprawka 289
Hildegard Bentele, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 2 – litera -a (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

-a) zakres

Or. en

Poprawka 290
Kateřina Konečná, Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 2 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) produkty objęte wnioskiem i ich 
produkty pochodne, które są wprowadzane 
na rynek wewnętrzny Unii,

a) produkty objęte wnioskiem i ich 
produkty pochodne, które są wprowadzane 
na rynek wewnętrzny Unii, lub przechodzą 
tranzytem przez porty Unii,

Or. en

Poprawka 291
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 2 – litera a a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

aa) regularny przegląd umów o 
wolnym handlu, w których nie 
uwzględniono warunków i obaw UE w 
zakresie wylesiania,

Or. fr

Poprawka 292
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 2 – litera b
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Projekt rezolucji Poprawka

b) praktyki w zakresie dostaw 
stosowane przez wszystkie podmioty 
gospodarcze działające na rynku 
wewnętrznym Unii,

b) praktyki w zakresie dostaw oraz 
finansowanie stosowane przez wszystkie 
podmioty gospodarcze działające na rynku 
wewnętrznym Unii,

Or. en

Poprawka 293
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena, Demetris 
Papadakis

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 2 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) praktyki w zakresie dostaw 
stosowane przez wszystkie podmioty 
gospodarcze działające na rynku 
wewnętrznym Unii,

b) praktyki w zakresie dostaw oraz 
finansowanie stosowane przez wszystkie 
podmioty gospodarcze działające na rynku 
wewnętrznym Unii,

Or. en

Poprawka 294
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 2 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) praktyki w zakresie dostaw 
stosowane przez wszystkie podmioty 
gospodarcze działające na rynku 
wewnętrznym Unii,

b) praktyki w zakresie dostaw oraz 
finansowanie stosowane przez wszystkie 
podmioty gospodarcze działające na rynku 
wewnętrznym Unii,

Or. en

Poprawka 295
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Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 2 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) praktyki w zakresie dostaw 
stosowane przez wszystkie podmioty 
gospodarcze działające na rynku 
wewnętrznym Unii,

b) praktyki w zakresie dostaw oraz 
finansowanie stosowane przez wszystkie 
podmioty gospodarcze działające na rynku 
wewnętrznym Unii,

Or. en

Poprawka 296
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 2 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) praktyki w zakresie dostaw 
stosowane przez wszystkie podmioty 
gospodarcze działające na rynku 
wewnętrznym Unii,

b) należyta staranność i inne wymogi 
obowiązujące podmioty działające na 
rynku wewnętrznym Unii,

Or. en

Poprawka 297
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena, Demetris 
Papadakis

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 2 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) praktyki produkcyjne podmiotów 
gospodarczych zajmujących się 
pozyskiwaniem, wydobywaniem, 
dostarczaniem i przetwarzaniem 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ekosystemów lub produkowaniem 

c) praktyki produkcyjne podmiotów 
gospodarczych zajmujących się 
pozyskiwaniem, wydobywaniem, 
dostarczaniem i przetwarzaniem 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ekosystemów lub produkowaniem 
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ich produktów pochodnych na rynku 
wewnętrznym Unii.

ich produktów pochodnych na rynku 
wewnętrznym Unii, a także praktyki ich 
instytucji finansowych.

Or. en

Poprawka 298
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 2 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) praktyki produkcyjne podmiotów 
gospodarczych zajmujących się 
pozyskiwaniem, wydobywaniem, 
dostarczaniem i przetwarzaniem 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ekosystemów lub produkowaniem 
ich produktów pochodnych na rynku 
wewnętrznym Unii.

c) praktyki produkcyjne podmiotów 
gospodarczych zajmujących się 
pozyskiwaniem, wydobywaniem, 
dostarczaniem i przetwarzaniem 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ekosystemów lub produkowaniem 
ich produktów pochodnych na rynku 
wewnętrznym Unii, a także praktyki ich 
instytucji finansowych.

Or. en

Poprawka 299
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 2 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) praktyki produkcyjne podmiotów 
gospodarczych zajmujących się 
pozyskiwaniem, wydobywaniem, 
dostarczaniem i przetwarzaniem 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ekosystemów lub produkowaniem 
ich produktów pochodnych na rynku 
wewnętrznym Unii.

c) praktyki produkcyjne podmiotów 
gospodarczych zajmujących się 
pozyskiwaniem, wydobywaniem, 
dostarczaniem i przetwarzaniem 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ekosystemów lub produkowaniem 
ich produktów pochodnych na rynku 
wewnętrznym Unii, a także praktyki ich 
instytucji finansowych.
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Or. en

Poprawka 300
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 2 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) praktyki produkcyjne podmiotów 
gospodarczych zajmujących się 
pozyskiwaniem, wydobywaniem, 
dostarczaniem i przetwarzaniem 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ekosystemów lub produkowaniem 
ich produktów pochodnych na rynku 
wewnętrznym Unii.

c) praktyki produkcyjne podmiotów 
gospodarczych zajmujących się 
pozyskiwaniem, wydobywaniem, 
dostarczaniem i przetwarzaniem 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ekosystemów lub produkowaniem 
ich produktów pochodnych na rynku 
wewnętrznym Unii, a także praktyki ich 
instytucji finansowych.

Or. en

Poprawka 301
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 2 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) praktyki produkcyjne podmiotów 
gospodarczych zajmujących się 
pozyskiwaniem, wydobywaniem, 
dostarczaniem i przetwarzaniem 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ekosystemów lub produkowaniem 
ich produktów pochodnych na rynku 
wewnętrznym Unii.

c) praktyki produkcyjne, w tym 
kwestia poboru wód, podmiotów 
gospodarczych zajmujących się 
pozyskiwaniem, wydobywaniem, 
dostarczaniem i przetwarzaniem 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ekosystemów lub produkowaniem 
ich produktów pochodnych na rynku 
wewnętrznym Unii.

Or. en

Poprawka 302
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Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 2 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) praktyki produkcyjne podmiotów 
gospodarczych zajmujących się 
pozyskiwaniem, wydobywaniem, 
dostarczaniem i przetwarzaniem 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ekosystemów lub produkowaniem 
ich produktów pochodnych na rynku 
wewnętrznym Unii.

c) praktyki produkcyjne podmiotów 
gospodarczych zajmujących się 
pozyskiwaniem, wydobywaniem, 
dostarczaniem i przetwarzaniem 
nielegalnie pozyskanych produktów na 
rynku wewnętrznym Unii.

Or. en

Poprawka 303
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 2 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) praktyki produkcyjne podmiotów 
gospodarczych zajmujących się 
pozyskiwaniem, wydobywaniem, 
dostarczaniem i przetwarzaniem 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ekosystemów lub produkowaniem 
ich produktów pochodnych na rynku 
wewnętrznym Unii.

c) praktyki produkcyjne podmiotów 
gospodarczych zajmujących się 
pozyskiwaniem, wydobywaniem, 
dostarczaniem i przetwarzaniem 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ich ekosystemów lub 
produkowaniem ich produktów 
pochodnych na rynku wewnętrznym Unii.

Or. pl

Poprawka 304
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 2 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka
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c) praktyki produkcyjne podmiotów 
gospodarczych zajmujących się 
pozyskiwaniem, wydobywaniem, 
dostarczaniem i przetwarzaniem 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ekosystemów lub produkowaniem 
ich produktów pochodnych na rynku 
wewnętrznym Unii.

c) praktyki produkcyjne podmiotów 
zajmujących się pozyskiwaniem, 
wydobywaniem, dostarczaniem i 
przetwarzaniem produktów objętych 
zakresem wniosku lub produkowaniem 
produktów od nich pochodzących na rynku 
wewnętrznym Unii.

Or. en

Poprawka 305
Kateřina Konečná, Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Należy ustanowić obowiązek wypełniania 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
środowiska i praw człowieka podjętych 
przez Unię i jej państwa członkowskie, 
takich jak porozumienie paryskie, cele 
zrównoważonego rozwoju i obowiązki 
związane z prawami człowieka.

Należy ustanowić obowiązek wypełniania 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
środowiska i praw człowieka podjętych 
przez Unię i jej państwa członkowskie, 
takich jak porozumienie paryskie, cele 
zrównoważonego rozwoju i obowiązki 
związane z prawami człowieka, oraz 
ustanowić prawnie wiążące kryteria 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 306
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Należy ustanowić obowiązek wypełniania 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
środowiska i praw człowieka podjętych 
przez Unię i jej państwa członkowskie, 
takich jak porozumienie paryskie, cele 
zrównoważonego rozwoju i obowiązki 

Należy ustanowić obowiązek wypełniania 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
środowiska i praw człowieka podjętych 
przez Unię i jej państwa członkowskie, 
takich jak porozumienie paryskie, cele 
zrównoważonego rozwoju i obowiązki 
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związane z prawami człowieka. związane z prawami człowieka. Wniosek 
powinien być oparty na analizie ryzyka, 
proporcjonalny i możliwy do 
wyegzekwowania.

Or. en

Poprawka 307
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Należy ustanowić obowiązek wypełniania 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
środowiska i praw człowieka podjętych 
przez Unię i jej państwa członkowskie, 
takich jak porozumienie paryskie, cele 
zrównoważonego rozwoju i obowiązki 
związane z prawami człowieka.

Należy ustanowić obowiązek wypełniania 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
środowiska i praw człowieka podjętych 
przez Unię i jej państwa członkowskie, 
takich jak porozumienie paryskie, cele 
zrównoważonego rozwoju i obowiązki 
związane z prawami człowieka 
określonymi w międzynarodowych 
traktatach praw człowieka.

Or. pl

Poprawka 308
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Należy ustanowić obowiązek wypełniania 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
środowiska i praw człowieka podjętych 
przez Unię i jej państwa członkowskie, 
takich jak porozumienie paryskie, cele 
zrównoważonego rozwoju i obowiązki 
związane z prawami człowieka.

Należy wnosić wkład w wypełnienie 
międzynarodowych zobowiązań oraz 
celów w zakresie środowiska i praw 
człowieka przyjętych przez Unię i jej 
państwa członkowskie, takich jak 
porozumienie paryskie, cele 
zrównoważonego rozwoju i obowiązki 
związane z prawami człowieka.

Or. cs
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Poprawka 309
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 1 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Należy ustanowić obowiązek wypełniania 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
środowiska i praw człowieka podjętych 
przez Unię i jej państwa członkowskie, 
takich jak porozumienie paryskie, cele 
zrównoważonego rozwoju i obowiązki 
związane z prawami człowieka.

Należy zapewnić wypełnianie 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
środowiska i praw człowieka podjętych 
przez Unię i jej państwa członkowskie, 
takich jak porozumienie paryskie, cele 
zrównoważonego rozwoju i obowiązki 
związane z prawami człowieka.

Or. fr

Poprawka 310
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien mieć zastosowanie do 
wszystkich podmiotów gospodarczych 
niezależnie od ich formy prawnej, 
wielkości lub złożoności ich łańcuchów 
wartości, tj. powinien obejmować wszelkie 
osoby fizyczne lub prawne (z wyjątkiem 
konsumentów niehandlowych), które 
wprowadzają po raz pierwszy produkty 
objęte wnioskiem oraz ich produkty 
pochodne na rynek wewnętrzny Unii. 
Powinno to dotyczyć zarówno podmiotów 
działających na terytorium Unii, jak i poza 
nim. Do wykonywania tych zadań 
podmioty niedziałające na terytorium Unii 
powinny wyznaczyć upoważnionego 
przedstawiciela (zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/10201).

Wniosek powinien mieć zastosowanie do 
wszystkich podmiotów, które wprowadzają 
po raz pierwszy produkty objęte 
wnioskiem oraz ich produkty pochodne na 
rynek wewnętrzny Unii. Powinno to 
dotyczyć zarówno podmiotów działających 
na terytorium Unii, jak i poza nim. Do 
wykonywania tych zadań podmioty 
niedziałające na terytorium Unii powinny 
wyznaczyć upoważnionego 
przedstawiciela (zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/10201).
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_________________ _________________
1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru 
rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) 
nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 
1).

1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru 
rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) 
nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 
1).

Or. en

Poprawka 311
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien mieć zastosowanie do 
wszystkich podmiotów gospodarczych 
niezależnie od ich formy prawnej, 
wielkości lub złożoności ich łańcuchów 
wartości, tj. powinien obejmować wszelkie 
osoby fizyczne lub prawne (z wyjątkiem 
konsumentów niehandlowych), które 
wprowadzają po raz pierwszy produkty 
objęte wnioskiem oraz ich produkty 
pochodne na rynek wewnętrzny Unii. 
Powinno to dotyczyć zarówno podmiotów 
działających na terytorium Unii, jak i poza 
nim. Do wykonywania tych zadań 
podmioty niedziałające na terytorium Unii 
powinny wyznaczyć upoważnionego 
przedstawiciela (zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/10201).

Wniosek powinien mieć zastosowanie do 
wszystkich podmiotów gospodarczych 
niezależnie od ich formy prawnej, 
wielkości lub złożoności ich łańcuchów 
wartości, tj. powinien obejmować wszelkie 
osoby fizyczne lub prawne (z wyjątkiem 
konsumentów niehandlowych), które 
wprowadzają po raz pierwszy produkty 
objęte wnioskiem oraz ich produkty 
pochodne na rynek wewnętrzny Unii, w 
tym do przedsiębiorstw wysyłkowych, i 
podmiotów gospodarczych, które 
zapewniają finansowanie podmiotom 
podejmującym takie działania. Powinno to 
dotyczyć zarówno podmiotów działających 
na terytorium Unii, jak i poza nim. Do 
wykonywania tych zadań podmioty 
niedziałające na terytorium Unii powinny 
wyznaczyć upoważnionego 
przedstawiciela (zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/10201).

_________________ _________________
1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 

1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 
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dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru 
rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) 
nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 
1).

dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru 
rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) 
nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 
1).

Or. en

Poprawka 312
Nicolae Ştefănuță, Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien mieć zastosowanie do 
wszystkich podmiotów gospodarczych 
niezależnie od ich formy prawnej, 
wielkości lub złożoności ich łańcuchów 
wartości, tj. powinien obejmować wszelkie 
osoby fizyczne lub prawne (z wyjątkiem 
konsumentów niehandlowych), które 
wprowadzają po raz pierwszy produkty 
objęte wnioskiem oraz ich produkty 
pochodne na rynek wewnętrzny Unii. 
Powinno to dotyczyć zarówno podmiotów 
działających na terytorium Unii, jak i poza 
nim. Do wykonywania tych zadań 
podmioty niedziałające na terytorium Unii 
powinny wyznaczyć upoważnionego 
przedstawiciela (zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/10201).

Wniosek powinien mieć zastosowanie do 
wszystkich podmiotów gospodarczych 
niezależnie od ich formy prawnej, 
wielkości lub złożoności ich łańcuchów 
wartości, tj. powinien obejmować wszelkie 
osoby fizyczne lub prawne (z wyjątkiem 
konsumentów niehandlowych), które 
wprowadzają po raz pierwszy produkty 
objęte wnioskiem oraz ich produkty 
pochodne na rynek wewnętrzny Unii lub 
zapewniają finansowanie podmiotom 
podejmującym takie działania. Powinno to 
dotyczyć zarówno podmiotów działających 
na terytorium Unii, jak i poza nim. Do 
wykonywania tych zadań podmioty 
niedziałające na terytorium Unii powinny 
wyznaczyć upoważnionego 
przedstawiciela (zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/10201).

_________________ _________________
1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru 
rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) 
nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 
1).

1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru 
rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) 
nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 
1).
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Or. en

Poprawka 313
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena, Demetris 
Papadakis

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien mieć zastosowanie do 
wszystkich podmiotów gospodarczych 
niezależnie od ich formy prawnej, 
wielkości lub złożoności ich łańcuchów 
wartości, tj. powinien obejmować wszelkie 
osoby fizyczne lub prawne (z wyjątkiem 
konsumentów niehandlowych), które 
wprowadzają po raz pierwszy produkty 
objęte wnioskiem oraz ich produkty 
pochodne na rynek wewnętrzny Unii. 
Powinno to dotyczyć zarówno podmiotów 
działających na terytorium Unii, jak i poza 
nim. Do wykonywania tych zadań 
podmioty niedziałające na terytorium Unii 
powinny wyznaczyć upoważnionego 
przedstawiciela (zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/10201).

Wniosek powinien mieć zastosowanie do 
wszystkich podmiotów gospodarczych 
niezależnie od ich formy prawnej, 
wielkości lub złożoności ich łańcuchów 
wartości, tj. powinien obejmować wszelkie 
osoby fizyczne lub prawne (z wyjątkiem 
konsumentów niehandlowych), które 
wprowadzają po raz pierwszy produkty 
objęte wnioskiem oraz ich produkty 
pochodne na rynek wewnętrzny Unii lub 
zapewniają finansowanie podmiotom 
podejmującym takie działania. Powinno to 
dotyczyć zarówno podmiotów działających 
na terytorium Unii, jak i poza nim. Do 
wykonywania tych zadań podmioty 
niedziałające na terytorium Unii powinny 
wyznaczyć upoważnionego 
przedstawiciela (zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/10201).

_________________ _________________
1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru 
rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) 
nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 
1).

1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru 
rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) 
nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 
1).

Or. en
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Poprawka 314
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien mieć zastosowanie do 
wszystkich podmiotów gospodarczych 
niezależnie od ich formy prawnej, 
wielkości lub złożoności ich łańcuchów 
wartości, tj. powinien obejmować wszelkie 
osoby fizyczne lub prawne (z wyjątkiem 
konsumentów niehandlowych), które 
wprowadzają po raz pierwszy produkty 
objęte wnioskiem oraz ich produkty 
pochodne na rynek wewnętrzny Unii. 
Powinno to dotyczyć zarówno podmiotów 
działających na terytorium Unii, jak i poza 
nim. Do wykonywania tych zadań 
podmioty niedziałające na terytorium Unii 
powinny wyznaczyć upoważnionego 
przedstawiciela (zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/10201).

Wniosek powinien mieć zastosowanie do 
wszystkich podmiotów gospodarczych 
niezależnie od ich formy prawnej, 
wielkości lub złożoności ich łańcuchów 
wartości, tj. powinien obejmować wszelkie 
osoby fizyczne lub prawne (z wyjątkiem 
konsumentów niehandlowych), które 
wprowadzają produkty objęte wnioskiem 
oraz ich produkty pochodne na rynek 
wewnętrzny Unii lub zapewniają 
finansowanie podmiotom podejmującym 
takie działania. Powinno to dotyczyć 
zarówno podmiotów działających na 
terytorium Unii, jak i poza nim. Do 
wykonywania tych zadań podmioty 
niedziałające na terytorium Unii powinny 
wyznaczyć upoważnionego 
przedstawiciela (zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/10201).

_________________ _________________
1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru 
rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) 
nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 
1).

1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru 
rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) 
nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 
1).

Or. en

Poprawka 315
Alexander Bernhuber

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1
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Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien mieć zastosowanie do 
wszystkich podmiotów gospodarczych 
niezależnie od ich formy prawnej, 
wielkości lub złożoności ich łańcuchów 
wartości, tj. powinien obejmować wszelkie 
osoby fizyczne lub prawne (z wyjątkiem 
konsumentów niehandlowych), które 
wprowadzają po raz pierwszy produkty 
objęte wnioskiem oraz ich produkty 
pochodne na rynek wewnętrzny Unii. 
Powinno to dotyczyć zarówno podmiotów 
działających na terytorium Unii, jak i poza 
nim. Do wykonywania tych zadań 
podmioty niedziałające na terytorium Unii 
powinny wyznaczyć upoważnionego 
przedstawiciela (zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/10201).

Wniosek powinien mieć zastosowanie do 
wszystkich podmiotów gospodarczych, 
począwszy od pierwszego poziomu 
przetwarzania, niezależnie od ich formy 
prawnej, wielkości lub złożoności ich 
łańcuchów wartości, tj. powinien 
obejmować wszelkie osoby fizyczne lub 
prawne (z wyjątkiem konsumentów 
niehandlowych), które wprowadzają po raz 
pierwszy produkty objęte wnioskiem oraz 
ich produkty pochodne na rynek 
wewnętrzny Unii. Powinno to dotyczyć 
zarówno podmiotów działających na 
terytorium Unii, jak i poza nim. Do 
wykonywania tych zadań podmioty 
niedziałające na terytorium Unii powinny 
wyznaczyć upoważnionego 
przedstawiciela (zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/10201).

_________________ _________________
1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru 
rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) 
nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 
1).

1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru 
rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) 
nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 
1).

Or. en

Poprawka 316
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien mieć zastosowanie do 
wszystkich podmiotów gospodarczych 
niezależnie od ich formy prawnej, 
wielkości lub złożoności ich łańcuchów 

Wniosek powinien mieć zastosowanie do 
wszystkich podmiotów gospodarczych 
niezależnie od ich formy prawnej, 
wielkości lub złożoności ich łańcuchów 
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wartości, tj. powinien obejmować wszelkie 
osoby fizyczne lub prawne (z wyjątkiem 
konsumentów niehandlowych), które 
wprowadzają po raz pierwszy produkty 
objęte wnioskiem oraz ich produkty 
pochodne na rynek wewnętrzny Unii. 
Powinno to dotyczyć zarówno podmiotów 
działających na terytorium Unii, jak i poza 
nim. Do wykonywania tych zadań 
podmioty niedziałające na terytorium Unii 
powinny wyznaczyć upoważnionego 
przedstawiciela (zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/10201).

wartości, tj. powinien obejmować wszelkie 
osoby fizyczne lub prawne (z wyjątkiem 
konsumentów niehandlowych), które 
wprowadzają produkty objęte wnioskiem 
oraz ich produkty pochodne na rynek 
wewnętrzny Unii. Powinno to dotyczyć 
zarówno podmiotów działających na 
terytorium Unii, jak i poza nim. Do 
wykonywania tych zadań podmioty 
niedziałające na terytorium Unii powinny 
wyznaczyć upoważnionego 
przedstawiciela (zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/10201).

_________________ _________________
1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru 
rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) 
nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 
1).

1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru 
rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) 
nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 
1).

Or. cs

Poprawka 317
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien mieć zastosowanie do 
wszystkich podmiotów gospodarczych 
niezależnie od ich formy prawnej, 
wielkości lub złożoności ich łańcuchów 
wartości, tj. powinien obejmować wszelkie 
osoby fizyczne lub prawne (z wyjątkiem 
konsumentów niehandlowych), które 
wprowadzają po raz pierwszy produkty 
objęte wnioskiem oraz ich produkty 
pochodne na rynek wewnętrzny Unii. 
Powinno to dotyczyć zarówno podmiotów 
działających na terytorium Unii, jak i poza 

Wniosek powinien mieć zastosowanie do 
wszystkich podmiotów gospodarczych 
niezależnie od ich formy prawnej, 
wielkości lub złożoności ich łańcuchów 
wartości, tj. powinien obejmować wszelkie 
osoby fizyczne lub prawne (z wyjątkiem 
konsumentów niehandlowych), które 
wprowadzają produkty objęte wnioskiem 
oraz ich produkty pochodne na rynek 
wewnętrzny Unii. Powinno to dotyczyć 
zarówno podmiotów działających na 
terytorium Unii, jak i poza nim. Do 
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nim. Do wykonywania tych zadań 
podmioty niedziałające na terytorium Unii 
powinny wyznaczyć upoważnionego 
przedstawiciela (zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/10201).

wykonywania tych zadań podmioty 
niedziałające na terytorium Unii powinny 
wyznaczyć upoważnionego 
przedstawiciela (zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/10201).

_________________ _________________
1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru 
rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) 
nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 
1).

1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru 
rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) 
nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 
1).

Or. it

Poprawka 318
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Wszystkie podmioty gospodarcze powinny 
mieć prawo do zgodnego z prawem 
wprowadzania na rynek unijny produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów i ich produktów pochodnych 
jedynie wówczas, gdy są w stanie 
wykazać, że w ramach własnych działań 
oraz we wszystkich rodzajach relacji 
biznesowych, jakie utrzymują ze swoimi 
partnerami biznesowymi i podmiotami w 
całym swoim łańcuchu wartości (tj. z 
dostawcami, franczyzobiorcami, 
licencjobiorcami, spółkami joint venture, 
inwestorami, klientami, wykonawcami, 
konsumentami, konsultantami, doradcami 
finansowymi, prawnymi i innymi), w 
przypadku których poziom ryzyka jest co 
najwyżej nieznaczny, towary 
wprowadzane na rynek unijny:

Wszystkie podmioty powinny mieć prawo 
do zgodnego z prawem wprowadzania na 
rynek unijny produktów objętych zakresem 
wniosku i ich produktów pochodnych 
jedynie wówczas, gdy zastosują praktykę 
należytej staranności, aby zapewnić 
zrównoważone i niepowodujące 
wylesiania łańcuchy dostaw.



AM\1210205PL.docx 183/344 PE655.680v01-00

PL

Or. en

Poprawka 319
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Wszystkie podmioty gospodarcze powinny 
mieć prawo do zgodnego z prawem 
wprowadzania na rynek unijny produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów i ich produktów pochodnych 
jedynie wówczas, gdy są w stanie 
wykazać, że w ramach własnych działań 
oraz we wszystkich rodzajach relacji 
biznesowych, jakie utrzymują ze swoimi 
partnerami biznesowymi i podmiotami w 
całym swoim łańcuchu wartości (tj. z 
dostawcami, franczyzobiorcami, 
licencjobiorcami, spółkami joint venture, 
inwestorami, klientami, wykonawcami, 
konsumentami, konsultantami, doradcami 
finansowymi, prawnymi i innymi), w 
przypadku których poziom ryzyka jest co 
najwyżej nieznaczny, towary wprowadzane 
na rynek unijny:

Wszystkie podmioty gospodarcze powinny 
mieć prawo do zgodnego z prawem 
wprowadzania na rynek unijny produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów i ich produktów pochodnych 
jedynie wówczas, gdy są w stanie wykazać 
zgodnie z przepisami określonymi w art. 5 
lit. a), że w ramach własnych działań oraz 
we wszystkich rodzajach relacji 
biznesowych, jakie utrzymują ze swoimi 
partnerami biznesowymi i podmiotami w 
całym swoim łańcuchu wartości (tj. z 
dostawcami, podmiotami handlowymi, 
franczyzobiorcami, licencjobiorcami, 
spółkami joint venture, inwestorami, 
klientami, wykonawcami, konsumentami, 
konsultantami, doradcami finansowymi, 
prawnymi i innymi), w przypadku których 
poziom ryzyka jest co najwyżej 
nieznaczny, towary wprowadzane na rynek 
unijny:

Or. en

Poprawka 320
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Wszystkie podmioty gospodarcze powinny 
mieć prawo do zgodnego z prawem 
wprowadzania na rynek unijny produktów 

Wszystkie podmioty gospodarcze powinny 
mieć prawo do zgodnego z prawem 
wprowadzania na rynek unijny produktów i 
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stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemówi ich produktów pochodnych 
jedynie wówczas, gdy są w stanie 
wykazać, że w ramach własnych działań 
oraz we wszystkich rodzajach relacji 
biznesowych, jakie utrzymują ze swoimi 
partnerami biznesowymi i podmiotami w 
całym swoim łańcuchu wartości (tj. z 
dostawcami, franczyzobiorcami, 
licencjobiorcami, spółkami joint venture, 
inwestorami, klientami, wykonawcami, 
konsumentami, konsultantami, doradcami 
finansowymi, prawnymi i innymi), w 
przypadku których poziom ryzyka jest co 
najwyżej nieznaczny, towary wprowadzane 
na rynek unijny: 

ich produktów pochodnych jedynie 
wówczas, gdy są w stanie wykazać, że w 
ramach własnych działań oraz we 
wszystkich rodzajach relacji biznesowych, 
jakie utrzymują ze swoimi partnerami 
biznesowymi i podmiotami w całym 
swoim łańcuchu wartości (tj. z 
dostawcami, franczyzobiorcami, 
licencjobiorcami, spółkami joint venture, 
inwestorami, klientami, wykonawcami, 
konsumentami, konsultantami, doradcami 
finansowymi, prawnymi i innymi), w 
przypadku których nie istnieje żadne 
ryzyko, towary wprowadzane na rynek 
unijny:

Or. it

Poprawka 321
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Wszystkie podmioty gospodarcze powinny 
mieć prawo do zgodnego z prawem 
wprowadzania na rynek unijny produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów i ich produktów pochodnych 
jedynie wówczas, gdy są w stanie 
wykazać, że w ramach własnych działań 
oraz we wszystkich rodzajach relacji 
biznesowych, jakie utrzymują ze swoimi 
partnerami biznesowymi i podmiotami w 
całym swoim łańcuchu wartości (tj. z 
dostawcami, franczyzobiorcami, 
licencjobiorcami, spółkami joint venture, 
inwestorami, klientami, wykonawcami, 
konsumentami, konsultantami, doradcami 
finansowymi, prawnymi i innymi), w 
przypadku których poziom ryzyka jest co 
najwyżej nieznaczny, towary wprowadzane 
na rynek unijny:

Wszystkie podmioty gospodarcze powinny 
mieć prawo do zgodnego z prawem 
wprowadzania na rynek unijny produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów i ich produktów pochodnych 
jedynie wówczas, gdy są w stanie wykazać 
publicznie i podczas kontroli, że w ramach 
własnych działań oraz we wszystkich 
rodzajach relacji biznesowych, jakie 
utrzymują ze swoimi partnerami 
biznesowymi i podmiotami w całym 
swoim łańcuchu wartości (tj. z 
dostawcami, franczyzobiorcami, 
licencjobiorcami, spółkami joint venture, 
inwestorami, klientami, wykonawcami, 
konsumentami, konsultantami, doradcami 
finansowymi, prawnymi i innymi), w 
przypadku których poziom ryzyka jest co 
najwyżej nieznaczny, towary wprowadzane 
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na rynek unijny:

Or. fr

Poprawka 322
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Wszystkie podmioty gospodarcze powinny 
mieć prawo do zgodnego z prawem 
wprowadzania na rynek unijny produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów i ich produktów pochodnych 
jedynie wówczas, gdy są w stanie 
wykazać, że w ramach własnych działań 
oraz we wszystkich rodzajach relacji 
biznesowych, jakie utrzymują ze swoimi 
partnerami biznesowymi i podmiotami w 
całym swoim łańcuchu wartości (tj. z 
dostawcami, franczyzobiorcami, 
licencjobiorcami, spółkami joint venture, 
inwestorami, klientami, wykonawcami, 
konsumentami, konsultantami, doradcami 
finansowymi, prawnymi i innymi), w 
przypadku których poziom ryzyka jest co 
najwyżej nieznaczny, towary wprowadzane 
na rynek unijny:

Wszystkie podmioty gospodarcze powinny 
mieć prawo do zgodnego z prawem 
wprowadzania na rynek unijny produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów i ich produktów pochodnych 
jedynie wówczas, gdy są w stanie 
wykazać, że w ramach własnych działań 
oraz we wszystkich rodzajach relacji 
biznesowych, jakie utrzymują ze swoimi 
partnerami biznesowymi i podmiotami w 
całym swoim łańcuchu wartości (tj. z 
dostawcami, franczyzobiorcami, 
licencjobiorcami, spółkami joint venture, 
inwestorami, klientami, wykonawcami, 
konsultantami, doradcami finansowymi, 
prawnymi i innymi), poziom ryzyka jest co 
najwyżej nieznaczny i że towary 
wprowadzane na rynek unijny:

Or. pl

Poprawka 323
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Wszystkie podmioty gospodarcze powinny 
mieć prawo do zgodnego z prawem 
wprowadzania na rynek unijny produktów 

Wszystkie podmioty gospodarcze powinny 
mieć prawo do zgodnego z prawem 
wprowadzania na rynek unijny produktów 
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stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów i ich produktów pochodnych 
jedynie wówczas, gdy są w stanie 
wykazać, że w ramach własnych działań 
oraz we wszystkich rodzajach relacji 
biznesowych, jakie utrzymują ze swoimi 
partnerami biznesowymi i podmiotami w 
całym swoim łańcuchu wartości (tj. z 
dostawcami, franczyzobiorcami, 
licencjobiorcami, spółkami joint venture, 
inwestorami, klientami, wykonawcami, 
konsumentami, konsultantami, doradcami 
finansowymi, prawnymi i innymi), w 
przypadku których poziom ryzyka jest co 
najwyżej nieznaczny, towary wprowadzane 
na rynek unijny:

jedynie wówczas, gdy są w stanie 
wykazać, że w ramach własnych działań 
oraz we wszystkich rodzajach relacji 
biznesowych, jakie utrzymują ze swoimi 
partnerami biznesowymi i podmiotami w 
całym swoim łańcuchu wartości (tj. z 
dostawcami, franczyzobiorcami, 
licencjobiorcami, spółkami joint venture, 
inwestorami, klientami, wykonawcami, 
konsumentami, konsultantami, doradcami 
finansowymi, prawnymi i innymi), w 
przypadku których poziom ryzyka jest co 
najwyżej nieznaczny, towary wprowadzane 
na rynek unijny:

Or. en

Poprawka 324
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 2 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- nie pochodzą z gruntów 
uzyskanych w drodze przekształcenia 
lasów naturalnych lub innych 
ekosystemów naturalnych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 325
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 2 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- nie pochodzą z gruntów 
uzyskanych w drodze przekształcenia 
lasów naturalnych lub innych 

- nie pochodzą z gruntów 
uzyskanych w drodze przekształcenia 
lasów naturalnych, w stopniu w jakim da 
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ekosystemów naturalnych; się to ustalić;

Or. pl

Poprawka 326
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 2 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- nie pochodzą z gruntów 
uzyskanych w drodze przekształcenia 
lasów naturalnych lub innych 
ekosystemów naturalnych;

- pochodzą z gruntów uzyskanych w 
drodze przekształcenia lasów naturalnych 
lub innych ekosystemów naturalnych;

Or. cs

Poprawka 327
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 2 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- nie pochodzą z gruntów 
uzyskanych w drodze przekształcenia 
lasów naturalnych lub innych 
ekosystemów naturalnych;

- nie pochodzą z gruntów 
uzyskanych w drodze wylesiania lub 
przekształcenia innych ekosystemów 
naturalnych;

Or. en

Poprawka 328
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 2 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- nie pochodzą z gruntów - nie pochodzą z gruntów 
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uzyskanych w drodze przekształcenia 
lasów naturalnych lub innych 
ekosystemów naturalnych;

uzyskanych w drodze przekształcenia 
lasów lub innych ekosystemów 
naturalnych;

Or. en

Poprawka 329
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 2 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- nie pochodzą z lasów naturalnych i 
ekosystemów naturalnych ulegających 
degradacji; oraz

skreśla się

Or. en

Poprawka 330
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 2 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- nie pochodzą z lasów naturalnych i 
ekosystemów naturalnych ulegających 
degradacji; oraz

- nie pochodzą z lasów i 
ekosystemów naturalnych, które uległy 
degradacji w wyniku niezrównoważonego 
zarządzania lub leżą na obszarach 
objętych ochroną środowiska; oraz

Or. en

Poprawka 331
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 2 – tiret 2
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Projekt rezolucji Poprawka

- nie pochodzą z lasów naturalnych i 
ekosystemów naturalnych ulegających 
degradacji; oraz

nie pochodzą z lasów naturalnych i 
ekosystemów naturalnych ulegających 
degradacji, w tym pośrednio w wyniku 
nadmiernego poboru wód;

Or. en

Poprawka 332
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 2 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- nie pochodzą z lasów naturalnych i 
ekosystemów naturalnych ulegających 
degradacji; oraz

nie pochodzą z lasów naturalnych i 
ekosystemów naturalnych ulegających 
degradacji w wyniku niezrównoważonego 
zarządzania; oraz

Or. en

Poprawka 333
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 2 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- nie pochodzą z lasów naturalnych i 
ekosystemów naturalnych ulegających 
degradacji; oraz

- nie pochodzą z lasów naturalnych 
ulegających degradacji, w stopniu w jakim 
da się to ustalić; oraz

Or. pl

Poprawka 334
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 2 – tiret 2
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Projekt rezolucji Poprawka

- nie pochodzą z lasów naturalnych i 
ekosystemów naturalnych ulegających 
degradacji; oraz

pochodzą z lasów naturalnych i 
ekosystemów naturalnych ulegających 
degradacji; oraz

Or. cs

Poprawka 335
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 2 – tiret 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- nie powstały w wyniku 
nielegalnego poboru wód; za nielegalny 
pobór wód do celów proponowanych 
przepisów uznaje się brak ram prawnych 
mających na celu ochronę i kontrolę 
wykorzystania zasobów wodnych w 
państwie pochodzenia produktu lub 
towaru; oraz

Or. en

Poprawka 336
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 2 – tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- nie są produkowane z naruszeniem 
praw człowieka ani z nim związane.

skreśla się

Or. en

Poprawka 337
Stanislav Polčák
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Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 2 – tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- nie są produkowane z naruszeniem 
praw człowieka ani z nim związane.

są produkowane z naruszeniem 
praw człowieka powiązanych z lasami i 
ekosystemami naturalnymi lub z nim 
związane.

Or. cs

Poprawka 338
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny wdrożyć 
odpowiednie środki w celu zapewnienia 
poszanowania tych norm w ramach całego 
swojego łańcucha wartości.

Podmioty powinny wdrożyć – zgodnie ze 
swoją funkcją na rynku – odpowiednie 
środki w celu zapewnienia poszanowania 
norm dotyczących niewylesiania i zasad 
zrównoważonego rozwoju w ramach 
całego swojego łańcucha wartości.

Or. en

Poprawka 339
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny wdrożyć 
odpowiednie środki w celu zapewnienia 
poszanowania tych norm w ramach całego 
swojego łańcucha wartości.

Podmioty gospodarcze powinny wdrożyć 
odpowiednie środki, w ramach swoich 
możliwości prawnych, organizacyjnych i 
finansowych, w celu zapewnienia 
poszanowania tych norm w ramach całego 
swojego łańcucha wartości.
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Or. pl

Poprawka 340
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny wdrożyć 
odpowiednie środki w celu zapewnienia 
poszanowania tych norm w ramach całego 
swojego łańcucha wartości.

Podmioty gospodarcze powinny wdrożyć 
odpowiednie środki i wnosić wkład w 
finansowanie kontroli w celu zapewnienia 
poszanowania tych norm w ramach całego 
swojego łańcucha wartości.

Or. fr

Poprawka 341
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny wdrożyć 
odpowiednie środki w celu zapewnienia 
poszanowania tych norm w ramach całego 
swojego łańcucha wartości.

Podmioty gospodarcze powinny mieć 
obowiązek wdrożyć odpowiednie środki w 
celu zapewnienia poszanowania tych norm 
w ramach całego swojego łańcucha 
wartości.

Or. en

Poprawka 342
Kateřina Konečná, Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny wdrożyć 
odpowiednie środki w celu zapewnienia 

Podmioty gospodarcze powinny wdrożyć 
odpowiednie i przejrzyste środki w celu 
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poszanowania tych norm w ramach całego 
swojego łańcucha wartości.

zapewnienia poszanowania tych norm w 
ramach całego swojego łańcucha wartości.

Or. en

Poprawka 343
Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Instytucje finansowe oferujące 
finansowanie, inwestycje, ubezpieczenia 
lub inne usługi podmiotom działającym w 
łańcuchu dostaw produktów są również 
zobowiązane do dochowania należytej 
staranności w celu zapewnienia, aby 
przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw 
przestrzegały spoczywających na nich 
obowiązków określonych w niniejszym 
wniosku.

Or. en

Poprawka 344
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien obejmować wszystkie 
produkty najczęściej związane z 
wylesianiem, degradacją lasów naturalnych 
i przekształcaniem oraz degradacją 
naturalnych ekosystemów. Produkty te 
należy wymienić w załączniku do wniosku 
i powinny się wśród nich znaleźć co 
najmniej olej palmowy, soja, mięso, skóra, 
kakao, kawa, kauczuk i kukurydza, a także 
wszelkie produkty pośrednie lub końcowe 

Wniosek powinien obejmować wszystkie 
produkty najczęściej związane z 
wylesianiem, degradacją lasów naturalnych 
i przekształcaniem oraz degradacją 
naturalnych ekosystemów. Produkty te 
należy wymienić w załączniku do wniosku 
i powinny się wśród nich znaleźć co 
najmniej olej palmowy, soja, mięso, skóra, 
kakao, kawa, kauczuk i kukurydza, a także 
wszelkie produkty pośrednie lub końcowe 
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będące pochodnymi tych produktów oraz 
produkty zawierające te produkty. W 
przypadku gdy produkty pochodne 
zawierają więcej niż jeden z produktów 
objętych wnioskiem, należy zachować 
należytą staranność w odniesieniu do 
każdego z tych produktów. W ciągu trzech 
lat od daty wejścia w życie wniosku należy 
objąć jego zakresem produkty objęte 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/20102 
(„unijne rozporządzenie w sprawie 
drewna”).

będące pochodnymi tych produktów oraz 
produkty zawierające te produkty. W 
przypadku gdy produkty pochodne 
zawierają więcej niż jeden z produktów 
objętych wnioskiem, należy zachować 
należytą staranność w odniesieniu do 
każdego z tych produktów. W ciągu trzech 
lat od daty wejścia w życie wniosku należy 
objąć jego zakresem produkty objęte 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/20102 
(„unijne rozporządzenie w sprawie 
drewna”). W tym celu Komisja powinna 
najpierw przeprowadzić ocenę 
wykonalności i warunków włączenia tych 
produktów, biorąc pod uwagę zbliżającą 
się ocenę adekwatności unijnego 
rozporządzenia w sprawie drewna, oraz 
zapewnić, aby cele planu działania na 
rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i 
handlu w dziedzinie leśnictwa nie były 
zagrożone, a także uwzględniając prawne 
i polityczne konsekwencje dla obecnych 
umów o dobrowolnym partnerstwie i 
prawnie wiążących umów handlowych 
między Unią Europejską a krajami spoza 
UE będącymi producentami drewna. 
Kraje partnerskie UE będące 
producentami drewna powinny mieć 
istotny udział we włączaniu do nowego 
wniosku produktów z drewna objętych 
rozporządzeniem w sprawie drewna.

_________________ _________________
2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. 
L 295 z 12.11.2010, s. 23).

2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. 
L 295 z 12.11.2010, s. 23).

Or. en

Poprawka 345
Kateřina Konečná
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Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien obejmować wszystkie 
produkty najczęściej związane z 
wylesianiem, degradacją lasów naturalnych 
i przekształcaniem oraz degradacją 
naturalnych ekosystemów. Produkty te 
należy wymienić w załączniku do wniosku 
i powinny się wśród nich znaleźć co 
najmniej olej palmowy, soja, mięso, skóra, 
kakao, kawa, kauczuk i kukurydza, a także 
wszelkie produkty pośrednie lub końcowe 
będące pochodnymi tych produktów oraz 
produkty zawierające te produkty. W 
przypadku gdy produkty pochodne 
zawierają więcej niż jeden z produktów 
objętych wnioskiem, należy zachować 
należytą staranność w odniesieniu do 
każdego z tych produktów. W ciągu trzech 
lat od daty wejścia w życie wniosku należy 
objąć jego zakresem produkty objęte 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/20102 
(„unijne rozporządzenie w sprawie 
drewna”).

Wniosek powinien obejmować wszystkie 
produkty najczęściej związane z 
wylesianiem, degradacją lasów naturalnych 
i przekształcaniem oraz degradacją 
naturalnych ekosystemów. Produkty te 
należy wymienić w załączniku do wniosku 
i powinny się wśród nich znaleźć co 
najmniej olej palmowy, soja, mięso, skóra, 
kakao, kawa, kauczuk i kukurydza, a także 
wszelkie produkty pośrednie lub końcowe 
będące pochodnymi tych produktów oraz 
produkty zawierające te produkty. W 
przypadku gdy produkty pochodne 
zawierają więcej niż jeden z produktów 
objętych wnioskiem, należy zachować 
należytą staranność w odniesieniu do 
każdego z tych produktów.

_________________
2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. 
L 295 z 12.11.2010, s. 23).

Or. en

Poprawka 346
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4
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Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien obejmować wszystkie 
produkty najczęściej związane z 
wylesianiem, degradacją lasów naturalnych 
i przekształcaniem oraz degradacją 
naturalnych ekosystemów. Produkty te 
należy wymienić w załączniku do wniosku 
i powinny się wśród nich znaleźć co 
najmniej olej palmowy, soja, mięso, skóra, 
kakao, kawa, kauczuk i kukurydza, a także 
wszelkie produkty pośrednie lub końcowe 
będące pochodnymi tych produktów oraz 
produkty zawierające te produkty. W 
przypadku gdy produkty pochodne 
zawierają więcej niż jeden z produktów 
objętych wnioskiem, należy zachować 
należytą staranność w odniesieniu do 
każdego z tych produktów. W ciągu trzech 
lat od daty wejścia w życie wniosku należy 
objąć jego zakresem produkty objęte 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/20102 
(„unijne rozporządzenie w sprawie 
drewna”).

Wniosek powinien obejmować wszystkie 
produkty najczęściej związane z 
wylesianiem, degradacją lasów naturalnych 
i przekształcaniem oraz degradacją 
naturalnych ekosystemów. Produkty te 
należy wymienić w załączniku do wniosku 
i powinny się wśród nich znaleźć co 
najmniej olej palmowy, soja, mięso, skóra, 
kakao, kawa, kauczuk i kukurydza, a także 
wszelkie produkty pośrednie lub końcowe 
będące pochodnymi tych produktów oraz 
produkty zawierające te produkty. W 
przypadku gdy produkty pochodne 
zawierają więcej niż jeden z produktów 
objętych wnioskiem, należy zachować 
należytą staranność w odniesieniu do 
każdego z tych produktów.

_________________
2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. 
L 295 z 12.11.2010, s. 23).

Or. en

Poprawka 347
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien obejmować wszystkie 
produkty najczęściej związane z 

Wniosek powinien obejmować produkty 
najsilniej wpływające na wylesianie, 
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wylesianiem, degradacją lasów 
naturalnych i przekształcaniem oraz 
degradacją naturalnych ekosystemów. 
Produkty te należy wymienić w załączniku 
do wniosku i powinny się wśród nich 
znaleźć co najmniej olej palmowy, soja, 
mięso, skóra, kakao, kawa, kauczuk i 
kukurydza, a także wszelkie produkty 
pośrednie lub końcowe będące 
pochodnymi tych produktów oraz produkty 
zawierające te produkty. W przypadku gdy 
produkty pochodne zawierają więcej niż 
jeden z produktów objętych wnioskiem, 
należy zachować należytą staranność w 
odniesieniu do każdego z tych produktów. 
W ciągu trzech lat od daty wejścia w życie 
wniosku należy objąć jego zakresem 
produkty objęte rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
995/20102 („unijne rozporządzenie w 
sprawie drewna”).

degradację lasów naturalnych. Produkty te, 
określone w ocenie wpływu, należy 
wymienić w załączniku do 
wniosku. Komisja powinna zwrócić 
szczególną uwagę na takie produkty, 
jak olej palmowy, soja, mięso, skóra, 
kakao, kawa, kauczuk i kukurydza, a także 
wszelkie produkty pośrednie lub końcowe 
będące pochodnymi tych produktów oraz 
produkty zawierające te produkty. W 
przypadku gdy produkty pochodne 
zawierają więcej niż jeden z produktów 
objętych wnioskiem, należy zachować 
należytą staranność w odniesieniu do 
każdego z tych produktów.

_________________
2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. 
L 295 z 12.11.2010, s. 23).

Or. pl

Poprawka 348
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien obejmować wszystkie 
produkty najczęściej związane z 
wylesianiem, degradacją lasów 
naturalnych i przekształcaniem oraz 
degradacją naturalnych ekosystemów. 
Produkty te należy wymienić w załączniku 

Wniosek powinien obejmować wszystkie 
produkty najczęściej związane z 
wylesianiem, degradacją lasów naturalnych 
i przekształcaniem oraz degradacją 
naturalnych ekosystemów. Wykaz tych 
produktów należy opracować na 
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do wniosku i powinny się wśród nich 
znaleźć co najmniej olej palmowy, soja, 
mięso, skóra, kakao, kawa, kauczuk i 
kukurydza, a także wszelkie produkty 
pośrednie lub końcowe będące 
pochodnymi tych produktów oraz produkty 
zawierające te produkty. W przypadku gdy 
produkty pochodne zawierają więcej niż 
jeden z produktów objętych wnioskiem, 
należy zachować należytą staranność w 
odniesieniu do każdego z tych produktów. 
W ciągu trzech lat od daty wejścia w życie 
wniosku należy objąć jego zakresem 
produkty objęte rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
995/20102 („unijne rozporządzenie w 
sprawie drewna”).

podstawie niezależnej oceny eksperckiej, 
biorąc pod uwagę zasadę ostrożności, i 
należy zawrzeć go w załączniku do 
niniejszego wniosku oraz umieścić w nim 
co najmniej produkty takie jak olej 
palmowy, soja, mięso, skóra, kakao, kawa, 
kauczuk i kukurydza, a także wszelkie 
produkty pośrednie lub końcowe będące 
pochodnymi tych produktów oraz produkty 
zawierające te produkty. W przypadku gdy 
produkty pochodne zawierają więcej niż 
jeden z produktów objętych wnioskiem, 
należy zachować należytą staranność w 
odniesieniu do każdego z tych produktów. 
W ciągu trzech lat od daty wejścia w życie 
wniosku należy objąć jego zakresem 
produkty objęte rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
995/20102 („unijne rozporządzenie w 
sprawie drewna”).

_________________ _________________
2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. 
L 295 z 12.11.2010, s. 23).

2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. 
L 295 z 12.11.2010, s. 23).

Or. cs

Poprawka 349
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien obejmować wszystkie 
produkty najczęściej związane z 
wylesianiem, degradacją lasów 
naturalnych i przekształcaniem oraz 
degradacją naturalnych ekosystemów. 
Produkty te należy wymienić w załączniku 
do wniosku i powinny się wśród nich 

Wniosek powinien obejmować wszystkie 
produkty najczęściej związane z 
wylesianiem. Produkty te należy wymienić 
w załączniku do wniosku według ryzyka, 
jakie stwarzają w zakresie wylesiania, w 
związku z czym należy zająć się nimi w 
pierwszej kolejności. Należy opracować 
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znaleźć co najmniej olej palmowy, soja, 
mięso, skóra, kakao, kawa, kauczuk i 
kukurydza, a także wszelkie produkty 
pośrednie lub końcowe będące 
pochodnymi tych produktów oraz produkty 
zawierające te produkty. W przypadku gdy 
produkty pochodne zawierają więcej niż 
jeden z produktów objętych wnioskiem, 
należy zachować należytą staranność w 
odniesieniu do każdego z tych produktów. 
W ciągu trzech lat od daty wejścia w życie 
wniosku należy objąć jego zakresem 
produkty objęte rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
995/20102 („unijne rozporządzenie w 
sprawie drewna”).

plan działania z harmonogramem i oceną 
skutków, obejmujący co najmniej olej 
palmowy, soję, mięso, skórę, kakao, kawę, 
kauczuk i kukurydzę, a także wszelkie 
produkty pośrednie lub końcowe będące 
pochodnymi tych produktów oraz produkty 
zawierające te produkty jako główne 
składniki lub części. W przypadku gdy 
produkty pochodne zawierają więcej niż 
jeden z produktów objętych wnioskiem, 
należy zachować należytą staranność w 
odniesieniu do każdego z tych produktów. 
W ciągu trzech lat od daty wejścia w życie 
wniosku należy objąć jego zakresem 
produkty objęte rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
995/20102 („unijne rozporządzenie w 
sprawie drewna”).

_________________ _________________
2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. 
L 295 z 12.11.2010, s. 23).

2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. 
L 295 z 12.11.2010, s. 23).

Or. en

Poprawka 350
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien obejmować wszystkie 
produkty najczęściej związane z 
wylesianiem, degradacją lasów naturalnych 
i przekształcaniem oraz degradacją 
naturalnych ekosystemów. Produkty te 
należy wymienić w załączniku do wniosku 
i powinny się wśród nich znaleźć co 
najmniej olej palmowy, soja, mięso, skóra, 
kakao, kawa, kauczuk i kukurydza, a także 

Wniosek powinien obejmować wszystkie 
produkty najczęściej związane z 
wylesianiem, degradacją lasów naturalnych 
i przekształcaniem oraz degradacją 
naturalnych ekosystemów. Produkty te 
należy wymienić w załączniku do wniosku 
i powinny się wśród nich znaleźć co 
najmniej olej palmowy, soja, mięso, 
trzcina cukrowa1a, skóra, kakao, kawa, 
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wszelkie produkty pośrednie lub końcowe 
będące pochodnymi tych produktów oraz 
produkty zawierające te produkty. W 
przypadku gdy produkty pochodne 
zawierają więcej niż jeden z produktów 
objętych wnioskiem, należy zachować 
należytą staranność w odniesieniu do 
każdego z tych produktów. W ciągu trzech 
lat od daty wejścia w życie wniosku należy 
objąć jego zakresem produkty objęte 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/20102 
(„unijne rozporządzenie w sprawie 
drewna”).

kauczuk, produkty objęte rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
995/20102a i kukurydza, a także wszelkie 
produkty pośrednie lub końcowe będące 
pochodnymi tych produktów oraz produkty 
zawierające te produkty. W przypadku gdy 
produkty pochodne zawierają więcej niż 
jeden z produktów objętych wnioskiem, 
należy zachować należytą staranność w 
odniesieniu do każdego z tych produktów.

_________________ _________________
1a UE była postrzegana w umowie jako 
istotny potencjalny rynek cukru dla 
krajów Mercosuru.

2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. 
L 295 z 12.11.2010, s. 23).

2a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. 
ustanawiające obowiązki podmiotów 
wprowadzających do obrotu drewno i 
produkty z drewna (Tekst mający 
znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 295 z 
12.11.2010, s. 23).

Or. en

Poprawka 351
Joëlle Mélin, Annika Bruna

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien obejmować wszystkie Wniosek powinien obejmować wszystkie 
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produkty najczęściej związane z 
wylesianiem, degradacją lasów naturalnych 
i przekształcaniem oraz degradacją 
naturalnych ekosystemów. Produkty te 
należy wymienić w załączniku do wniosku 
i powinny się wśród nich znaleźć co 
najmniej olej palmowy, soja, mięso, skóra, 
kakao, kawa, kauczuk i kukurydza, a także 
wszelkie produkty pośrednie lub końcowe 
będące pochodnymi tych produktów oraz 
produkty zawierające te produkty. W 
przypadku gdy produkty pochodne 
zawierają więcej niż jeden z produktów 
objętych wnioskiem, należy zachować 
należytą staranność w odniesieniu do 
każdego z tych produktów. W ciągu trzech 
lat od daty wejścia w życie wniosku należy 
objąć jego zakresem produkty objęte 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/20102 
(„unijne rozporządzenie w sprawie 
drewna”).

produkty najczęściej związane z 
wylesianiem, degradacją lasów naturalnych 
i przekształcaniem oraz degradacją 
naturalnych ekosystemów. Produkty te 
należy wymienić w załączniku do wniosku 
i powinny się wśród nich znaleźć co 
najmniej olej palmowy, soja, mięso, skóra, 
kakao, kawa, kauczuk, kukurydza, orzech 
kokosowy i produkty pochodne, papier i 
masa celulozowa oraz biopaliwa, a także 
wszelkie produkty pośrednie lub końcowe 
będące pochodnymi tych produktów oraz 
produkty zawierające te produkty. W 
przypadku gdy produkty pochodne 
zawierają więcej niż jeden z produktów 
objętych wnioskiem, należy zachować 
należytą staranność w odniesieniu do 
każdego z tych produktów. W ciągu trzech 
lat od daty wejścia w życie wniosku należy 
objąć jego zakresem produkty objęte 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/20102 
(„unijne rozporządzenie w sprawie 
drewna”).

_________________ _________________
2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna. 
Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U. L 
295 z 12.11.2010, s. 23).

2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna. 
Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U. L 
295 z 12.11.2010, s. 23).

Or. fr

Poprawka 352
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien obejmować wszystkie 
produkty najczęściej związane z 
wylesianiem, degradacją lasów naturalnych 

Wniosek powinien obejmować wszystkie 
produkty najczęściej związane z 
wylesianiem, degradacją lasów i 
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i przekształcaniem oraz degradacją 
naturalnych ekosystemów. Produkty te 
należy wymienić w załączniku do wniosku 
i powinny się wśród nich znaleźć co 
najmniej olej palmowy, soja, mięso, skóra, 
kakao, kawa, kauczuk i kukurydza, a także 
wszelkie produkty pośrednie lub końcowe 
będące pochodnymi tych produktów oraz 
produkty zawierające te produkty. W 
przypadku gdy produkty pochodne 
zawierają więcej niż jeden z produktów 
objętych wnioskiem, należy zachować 
należytą staranność w odniesieniu do 
każdego z tych produktów. W ciągu trzech 
lat od daty wejścia w życie wniosku należy 
objąć jego zakresem produkty objęte 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/20102 
(„unijne rozporządzenie w sprawie 
drewna”).

naturalnych ekosystemów w wyniku 
niezrównoważonego zarządzania i z 
przekształcaniem naturalnych 
ekosystemów. Produkty te należy 
wymienić w załączniku do wniosku i 
powinny się wśród nich znaleźć co 
najmniej olej palmowy, soja, mięso, skóra, 
kakao, kawa, kauczuk i kukurydza, a także 
wszelkie produkty pośrednie lub końcowe 
będące pochodnymi tych produktów oraz 
produkty zawierające te produkty. W 
przypadku gdy produkty pochodne 
zawierają więcej niż jeden z produktów 
objętych wnioskiem, należy zachować 
należytą staranność w odniesieniu do 
każdego z tych produktów. W ciągu trzech 
lat od daty wejścia w życie wniosku należy 
objąć jego zakresem produkty objęte 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/20102 
(„unijne rozporządzenie w sprawie 
drewna”).

_________________ _________________
2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. 
L 295 z 12.11.2010, s. 23).

2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. 
L 295 z 12.11.2010, s. 23).

Or. en

Poprawka 353
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien obejmować wszystkie 
produkty najczęściej związane z 
wylesianiem, degradacją lasów 
naturalnych i przekształcaniem oraz 
degradacją naturalnych ekosystemów. 

Wniosek powinien obejmować wszystkie 
produkty najczęściej związane z 
wylesianiem, degradacją lasów w wyniku 
niezrównoważonego zarządzania i z 
przekształcaniem oraz degradacją 
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Produkty te należy wymienić w załączniku 
do wniosku i powinny się wśród nich 
znaleźć co najmniej olej palmowy, soja, 
mięso, skóra, kakao, kawa, kauczuk i 
kukurydza, a także wszelkie produkty 
pośrednie lub końcowe będące 
pochodnymi tych produktów oraz produkty 
zawierające te produkty. W przypadku gdy 
produkty pochodne zawierają więcej niż 
jeden z produktów objętych wnioskiem, 
należy zachować należytą staranność w 
odniesieniu do każdego z tych produktów. 
W ciągu trzech lat od daty wejścia w życie 
wniosku należy objąć jego zakresem 
produkty objęte rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
995/20102 („unijne rozporządzenie w 
sprawie drewna”).

naturalnych ekosystemów. Produkty te 
należy wymienić w załączniku do wniosku 
i powinny się wśród nich znaleźć co 
najmniej olej palmowy, soja, mięso, skóra, 
kakao, kawa, kauczuk i kukurydza, a także 
wszelkie produkty pośrednie lub końcowe 
będące pochodnymi tych produktów oraz 
produkty zawierające te produkty. W 
przypadku gdy produkty pochodne 
zawierają więcej niż jeden z produktów 
objętych wnioskiem, należy zachować 
należytą staranność w odniesieniu do 
każdego z tych produktów. W ciągu trzech 
lat od daty wejścia w życie wniosku należy 
objąć jego zakresem produkty objęte 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/20102 
(„unijne rozporządzenie w sprawie 
drewna”).

_________________ _________________
2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. 
L 295 z 12.11.2010, s. 23).

2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. 
L 295 z 12.11.2010, s. 23).

Or. en

Poprawka 354
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien obejmować wszystkie 
produkty najczęściej związane z 
wylesianiem, degradacją lasów naturalnych 
i przekształcaniem oraz degradacją 
naturalnych ekosystemów. Produkty te 
należy wymienić w załączniku do wniosku 
i powinny się wśród nich znaleźć co 
najmniej olej palmowy, soja, mięso, skóra, 

Wniosek powinien obejmować wszystkie 
produkty związane z wylesianiem, 
degradacją lasów naturalnych i 
przekształcaniem oraz degradacją 
naturalnych ekosystemów. Produkty te 
należy wymienić w załączniku do wniosku 
i powinny się wśród nich znaleźć co 
najmniej olej palmowy, soja, mięso, skóra, 
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kakao, kawa, kauczuk i kukurydza, a także 
wszelkie produkty pośrednie lub końcowe 
będące pochodnymi tych produktów oraz 
produkty zawierające te produkty. W 
przypadku gdy produkty pochodne 
zawierają więcej niż jeden z produktów 
objętych wnioskiem, należy zachować 
należytą staranność w odniesieniu do 
każdego z tych produktów. W ciągu trzech 
lat od daty wejścia w życie wniosku należy 
objąć jego zakresem produkty objęte 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/20102 
(„unijne rozporządzenie w sprawie 
drewna”).

kakao, kawa, kauczuk i kukurydza, a także 
wszelkie produkty pośrednie lub końcowe 
będące pochodnymi tych produktów oraz 
produkty zawierające te produkty. W 
przypadku gdy produkty pochodne 
zawierają więcej niż jeden z produktów 
objętych wnioskiem, należy zachować 
należytą staranność w odniesieniu do 
każdego z tych produktów. Od daty 
wejścia w życie wniosku należy objąć jego 
zakresem produkty objęte rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
995/20102 („unijne rozporządzenie w 
sprawie drewna”).

_________________ _________________
2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna 
(Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23).

2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna 
(Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23).

Or. it

Poprawka 355
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien obejmować wszystkie 
produkty najczęściej związane z 
wylesianiem, degradacją lasów naturalnych 
i przekształcaniem oraz degradacją 
naturalnych ekosystemów. Produkty te 
należy wymienić w załączniku do wniosku 
i powinny się wśród nich znaleźć co 
najmniej olej palmowy, soja, mięso, skóra, 
kakao, kawa, kauczuk i kukurydza, a także 
wszelkie produkty pośrednie lub końcowe 
będące pochodnymi tych produktów oraz 
produkty zawierające te produkty. W 
przypadku gdy produkty pochodne 

Wniosek powinien obejmować wszystkie 
produkty związane z wylesianiem, 
degradacją lasów naturalnych i 
przekształcaniem oraz degradacją 
naturalnych ekosystemów. Produkty te 
należy wymienić w załączniku do wniosku 
i powinny się wśród nich znaleźć co 
najmniej olej palmowy, soja, mięso, skóra, 
kakao, kawa, kauczuk, kukurydza i 
wszystkie GMO, a także wszelkie produkty 
pośrednie lub końcowe będące 
pochodnymi tych produktów oraz produkty 
zawierające te produkty. W przypadku gdy 
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zawierają więcej niż jeden z produktów 
objętych wnioskiem, należy zachować 
należytą staranność w odniesieniu do 
każdego z tych produktów. W ciągu trzech 
lat od daty wejścia w życie wniosku należy 
objąć jego zakresem produkty objęte 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/20102 
(„unijne rozporządzenie w sprawie 
drewna”).

produkty pochodne zawierają więcej niż 
jeden z produktów objętych wnioskiem, 
należy zachować należytą staranność w 
odniesieniu do każdego z tych produktów. 
W ciągu trzech lat od daty wejścia w życie 
wniosku należy objąć jego zakresem 
produkty objęte rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
995/20102 („unijne rozporządzenie w 
sprawie drewna”).

_________________ _________________
2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. 
L 295 z 12.11.2010, s. 23).

2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. 
L 295 z 12.11.2010, s. 23).

Or. en

Poprawka 356
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena, Demetris 
Papadakis

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 5

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna przyjąć akty delegowane 
w celu zmiany wykazu produktów i ich 
produktów pochodnych objętych 
wnioskiem, jeżeli pojawią się dowody 
świadczące o szkodliwym wpływie ich 
pozyskiwania, wydobywania lub produkcji 
na lasy naturalne, ekosystemy naturalne 
lub prawa człowieka.

Komisja powinna przyjąć akty delegowane 
w celu zmiany wykazu produktów i ich 
produktów pochodnych objętych 
wnioskiem, jeżeli pojawią się dowody 
świadczące o szkodliwym wpływie ich 
pozyskiwania, wydobywania lub produkcji 
na lasy naturalne, ekosystemy naturalne 
lub prawa człowieka. Komisja powinna 
uważnie i proaktywną wskazywać 
pojawiające się zagrożenia oraz aktywnie 
konsultować się z różnymi 
zainteresowanymi stronami mających 
odpowiednie doświadczenie, aby 
utrzymywać wykaz produktów 
odzwierciedlający stan wiedzy o 
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zagrożeniach dla praw człowieka i dla 
środowiska w odpowiednich sektorach.

Or. en

Poprawka 357
Kateřina Konečná, Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 5

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna przyjąć akty delegowane 
w celu zmiany wykazu produktów i ich 
produktów pochodnych objętych 
wnioskiem, jeżeli pojawią się dowody 
świadczące o szkodliwym wpływie ich 
pozyskiwania, wydobywania lub produkcji 
na lasy naturalne, ekosystemy naturalne 
lub prawa człowieka.

Komisja powinna przyjąć akty delegowane 
w celu zmiany wykazu produktów i ich 
produktów pochodnych objętych 
wnioskiem, jeżeli pojawią się dowody lub 
inne istotne wskazania świadczące o 
szkodliwym wpływie ich pozyskiwania, 
wydobywania lub produkcji na lasy 
naturalne, ekosystemy naturalne lub prawa 
człowieka.

Or. en

Poprawka 358
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 5

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna przyjąć akty delegowane 
w celu zmiany wykazu produktów i ich 
produktów pochodnych objętych 
wnioskiem, jeżeli pojawią się dowody 
świadczące o szkodliwym wpływie ich 
pozyskiwania, wydobywania lub produkcji 
na lasy naturalne, ekosystemy naturalne 
lub prawa człowieka.

Komisja powinna w odpowiednim czasie 
przyjąć akty delegowane w celu zmiany 
wykazu produktów i ich produktów 
pochodnych objętych wnioskiem, jeżeli 
istnieją dowody świadczące o szkodliwym 
wpływie ich pozyskiwania, wydobywania 
lub produkcji na lasy naturalne, 
ekosystemy naturalne lub prawa człowieka.

Or. en
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Poprawka 359
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 5

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna przyjąć akty delegowane 
w celu zmiany wykazu produktów i ich 
produktów pochodnych objętych 
wnioskiem, jeżeli pojawią się dowody 
świadczące o szkodliwym wpływie ich 
pozyskiwania, wydobywania lub produkcji 
na lasy naturalne, ekosystemy naturalne 
lub prawa człowieka.

Komisja powinna przyjąć akty delegowane 
w celu zmiany wykazu produktów i ich 
produktów pochodnych objętych 
wnioskiem, jeżeli istnieją uzasadnione 
obawy, że ich pozyskiwanie, wydobywanie 
lub produkcja ma szkodliwy wpływ na lasy 
naturalne, ekosystemy naturalne lub 
związane z nimi prawa człowieka.

Or. cs

Poprawka 360
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 5

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna przyjąć akty delegowane 
w celu zmiany wykazu produktów i ich 
produktów pochodnych objętych 
wnioskiem, jeżeli pojawią się dowody 
świadczące o szkodliwym wpływie ich 
pozyskiwania, wydobywania lub produkcji 
na lasy naturalne, ekosystemy naturalne 
lub prawa człowieka.

Komisja powinna przyjąć akty delegowane 
w celu zmiany wykazu produktów i ich 
produktów pochodnych objętych 
wnioskiem, jeżeli pojawią się dowody 
świadczące o szkodliwym wpływie ich 
pozyskiwania, wydobywania lub produkcji 
na lasy naturalne, ekosystemy naturalne, 
prawa człowieka lub prawa własności.

Or. en

Poprawka 361
Alexander Bernhuber

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 5
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Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna przyjąć akty delegowane 
w celu zmiany wykazu produktów i ich 
produktów pochodnych objętych 
wnioskiem, jeżeli pojawią się dowody 
świadczące o szkodliwym wpływie ich 
pozyskiwania, wydobywania lub produkcji 
na lasy naturalne, ekosystemy naturalne 
lub prawa człowieka.

Komisja powinna przyjąć akty 
wykonawcze w celu zmiany wykazu 
produktów i ich produktów pochodnych 
objętych wnioskiem, jeżeli pojawią się 
dowody świadczące o szkodliwym 
wpływie ich pozyskiwania, wydobywania 
lub produkcji na lasy naturalne, 
ekosystemy naturalne lub prawa człowieka.

Or. en

Poprawka 362
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 5

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna przyjąć akty delegowane 
w celu zmiany wykazu produktów i ich 
produktów pochodnych objętych 
wnioskiem, jeżeli pojawią się dowody 
świadczące o szkodliwym wpływie ich 
pozyskiwania, wydobywania lub produkcji 
na lasy naturalne, ekosystemy naturalne 
lub prawa człowieka.

Komisja powinna przyjąć akty delegowane 
w celu zmiany wykazu produktów i ich 
produktów pochodnych objętych 
wnioskiem, jeżeli pojawią się dowody 
świadczące o szkodliwym wpływie ich 
pozyskiwania, wydobywania lub produkcji 
na lasy, ekosystemy naturalne lub prawa 
człowieka.

Or. en

Poprawka 363
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 5

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna przyjąć akty delegowane 
w celu zmiany wykazu produktów i ich 
produktów pochodnych objętych 
wnioskiem, jeżeli pojawią się dowody 
świadczące o szkodliwym wpływie ich 

Komisja powinna przyjąć akty delegowane 
w celu zmiany wykazu produktów i ich 
produktów pochodnych objętych 
wnioskiem, jeżeli pojawią się dowody 
świadczące o szkodliwym wpływie ich 
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pozyskiwania, wydobywania lub produkcji 
na lasy naturalne, ekosystemy naturalne 
lub prawa człowieka.

pozyskiwania, wydobywania lub produkcji 
na lasy naturalne lub prawa człowieka.

Or. pl

Poprawka 364
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 6

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien mieć takie samo 
zastosowanie do unijnych instytucji 
finansowych oferujących środki 
finansowe, ubezpieczenie lub inne usługi 
podmiotom gospodarczym, które 
pozyskują, wydobywają, produkują, 
przetwarzają lub sprzedają produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz ich produkty pochodne.

skreśla się

Or. en

Poprawka 365
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena, Demetris 
Papadakis

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 6

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien mieć takie samo 
zastosowanie do unijnych instytucji 
finansowych oferujących środki 
finansowe, ubezpieczenie lub inne usługi 
podmiotom gospodarczym, które 
pozyskują, wydobywają, produkują, 
przetwarzają lub sprzedają produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz ich produkty pochodne.

Wniosek powinien mieć takie samo 
zastosowanie do wszystkich instytucji 
finansowych upoważnionych do 
prowadzenia działalności w Unii i 
oferujących finansowanie, inwestycje, 
ubezpieczenie lub inne usługi podmiotom 
gospodarczym, które pozyskują, 
wydobywają, produkują, przetwarzają lub 
sprzedają produkty stanowiące zagrożenie 
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dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne, w celu zapewnienia, by same 
instytucje finansowe oraz 
przedsiębiorstwa w ich łańcuchu dostaw 
przestrzegały spoczywających na nich 
obowiązków w zakresie środowiska i praw 
człowieka określonych we wniosku.

Or. en

Poprawka 366
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 6

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien mieć takie samo 
zastosowanie do unijnych instytucji 
finansowych oferujących środki finansowe, 
ubezpieczenie lub inne usługi podmiotom 
gospodarczym, które pozyskują, 
wydobywają, produkują, przetwarzają lub 
sprzedają produkty stanowiące zagrożenie 
dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne.

Wniosek powinien mieć takie samo 
zastosowanie do wszystkich instytucji 
finansowych upoważnionych do 
prowadzenia działalności w Unii i 
oferujących środki finansowe, 
ubezpieczenie lub inne usługi podmiotom 
gospodarczym, które pozyskują, 
wydobywają, produkują, przetwarzają, 
sprzedają lub wprowadzają do obrotu 
produkty stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz ich produkty pochodne.

Or. en

Poprawka 367
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 6

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien mieć takie samo 
zastosowanie do unijnych instytucji 
finansowych oferujących środki finansowe, 
ubezpieczenie lub inne usługi podmiotom 

Wniosek powinien mieć takie samo 
zastosowanie do wszystkich instytucji 
finansowych upoważnionych do 
prowadzenia działalności w Unii i 
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gospodarczym, które pozyskują, 
wydobywają, produkują, przetwarzają lub 
sprzedają produkty stanowiące zagrożenie 
dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne.

oferujących środki finansowe, 
ubezpieczenie lub inne usługi podmiotom 
gospodarczym, które pozyskują, 
wydobywają, produkują, przetwarzają lub 
sprzedają produkty stanowiące zagrożenie 
dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne.

Or. en

Poprawka 368
Nicolae Ştefănuță, Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 6

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien mieć takie samo 
zastosowanie do unijnych instytucji 
finansowych oferujących środki finansowe, 
ubezpieczenie lub inne usługi podmiotom 
gospodarczym, które pozyskują, 
wydobywają, produkują, przetwarzają lub 
sprzedają produkty stanowiące zagrożenie 
dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne.

Wniosek powinien mieć takie samo 
zastosowanie do wszystkich instytucji 
finansowych upoważnionych do 
prowadzenia działalności w Unii i 
oferujących środki finansowe, 
ubezpieczenie lub inne usługi podmiotom 
gospodarczym, które pozyskują, 
wydobywają, produkują, przetwarzają lub 
sprzedają produkty stanowiące zagrożenie 
dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne.

Or. en

Poprawka 369
Hildegard Bentele, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 6

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien mieć takie samo 
zastosowanie do unijnych instytucji 
finansowych oferujących środki 
finansowe, ubezpieczenie lub inne usługi 
podmiotom gospodarczym, które 

Komisja powinna zapewnić, aby przepisy 
dotyczące opracowania ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje oraz przepisy 
dotyczące sprawozdawczości 
niefinansowej uwzględniały również 
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pozyskują, wydobywają, produkują, 
przetwarzają lub sprzedają produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz ich produkty pochodne.

problematykę lasów.

Or. en

Poprawka 370
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 6

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek powinien mieć takie samo 
zastosowanie do unijnych instytucji 
finansowych oferujących środki finansowe, 
ubezpieczenie lub inne usługi podmiotom 
gospodarczym, które pozyskują, 
wydobywają, produkują, przetwarzają lub 
sprzedają produkty stanowiące zagrożenie 
dla lasów i ekosystemów oraz ich produkty 
pochodne.

Wniosek powinien mieć takie samo 
zastosowanie do unijnych instytucji 
finansowych oferujących środki finansowe, 
ubezpieczenie lub inne usługi podmiotom 
gospodarczym, które pozyskują, 
wydobywają, produkują, przetwarzają lub 
sprzedają produkty stanowiące zagrożenie 
dla lasów i ich ekosystemów oraz ich 
produkty pochodne.

Or. pl

Poprawka 371
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 7 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Podmiot handlowy, tj. osoba fizyczna lub 
prawna, która w ramach działalności 
handlowej zbywa lub nabywa na rynku 
wewnętrznym Unii jakikolwiek produkt 
objęty wnioskiem lub jego produkt 
pochodny już wprowadzony do obrotu na 
rynku wewnętrznym Unii, powinien w 
odniesieniu do całego łańcucha dostaw 
wskazać:

Wniosek powinien mieć zastosowanie do 
podmiotu handlowego, tj. osoby fizycznej 
lub prawnej, która zbywa na rzecz 
podmiotów gospodarczych lub nabywa od 
podmiotów gospodarczych na rynku 
wewnętrznym Unii jakikolwiek produkt 
objęty wnioskiem lub jego produkt 
pochodny już wprowadzony do obrotu na 
rynku wewnętrznym Unii. Podmioty 
gospodarcze na rynku wewnętrznym Unii 
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nie powinny mieć możliwości 
nawiązywania współpracy z podmiotami 
handlowymi, chyba że podmioty handlowe 
mogą:

Or. en

Poprawka 372
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 7 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Podmiot handlowy, tj. osoba fizyczna lub 
prawna, która w ramach działalności 
handlowej zbywa lub nabywa na rynku 
wewnętrznym Unii jakikolwiek produkt 
objęty wnioskiem lub jego produkt 
pochodny już wprowadzony do obrotu na 
rynku wewnętrznym Unii, powinien w 
odniesieniu do całego łańcucha dostaw 
wskazać:

Podmiot handlowy, tj. osoba fizyczna lub 
prawna, z wyjątkiem rolników, leśników, 
właścicieli gruntów oraz drobnych 
detalicznych sprzedawców drewna, która 
w ramach działalności handlowej zbywa 
lub nabywa na rynku wewnętrznym Unii 
jakikolwiek produkt objęty wnioskiem lub 
jego produkt pochodny już wprowadzony 
do obrotu na rynku wewnętrznym Unii, 
powinien w odniesieniu do całego łańcucha 
dostaw wskazać:

Or. en

Poprawka 373
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 7 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- podmioty gospodarcze lub 
podmioty handlowe, które dostarczyły 
produkty objęte rozporządzeniem oraz ich 
produkty pochodne oraz

- wskazać podmioty gospodarcze lub 
podmioty handlowe, które dostarczyły 
produkty objęte rozporządzeniem oraz ich 
produkty pochodne oraz

Or. en
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Poprawka 374
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 7 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- podmioty gospodarcze lub 
podmioty handlowe, które dostarczyły 
produkty objęte rozporządzeniem oraz ich 
produkty pochodne oraz

- podmioty lub przedsiębiorstwa 
handlowe, które dostarczyły produkty 
objęte wnioskiem oraz ich produkty 
pochodne; oraz

Or. en

Poprawka 375
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 7 – tiret 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- zapewnić identyfikowalność 
swoich produktów, aby możliwe było 
określenie ich pochodzenia przy 
wprowadzaniu ich do obrotu na rynku 
wewnętrznym Unii, oraz

Or. en

Poprawka 376
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 7 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- w stosownych przypadkach 
podmioty handlowe, do których dany 
podmiot handlowy dostarczył produkty 
objęte wnioskiem oraz ich produkty 
pochodne.

- w stosownych przypadkach 
zidentyfikować podmioty handlowe, do 
których dany podmiot handlowy dostarczył 
produkty objęte wnioskiem oraz ich 
produkty pochodne.
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Or. en

Poprawka 377
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Instytucje finansowe oferujące 
finansowanie, inwestycje, ubezpieczenia 
lub inne usługi podmiotom działającym w 
łańcuchu dostaw produktów są również 
zobowiązane do dochowania należytej 
staranności w celu zapewnienia, aby 
przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw 
przestrzegały spoczywających na nich 
obowiązków w zakresie praw człowieka, o 
których mowa powyżej.

Or. en

Poprawka 378
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.1

Projekt rezolucji Poprawka

3.1. Wylesianie i przekształcanie 
ekosystemów naturalnych

skreśla się

Produkty objęte wnioskiem i ich produkty 
pochodne, które są wprowadzane na 
rynek unijny, nie powinny powodować 
wylesiania ani przekształcania 
ekosystemów naturalnych, ani pochodzić z 
takich działań.
W tym celu produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne 
takich produktów, lub zawierające takie 
produkty nie powinny być pozyskiwane, 
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wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które w dniu 1 stycznia 2008 r. 
miały status lasu naturalnego lub 
ekosystemu naturalnego zgodnie z 
definicją określoną w sekcji 3.3 
„Definicje”, ale które od tamtego czasu 
utraciły ten status w wyniku wylesiania 
lub przekształcenia.

Or. pl

Poprawka 379
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

3.1. Wylesianie i przekształcanie 
ekosystemów naturalnych

3.1. Wylesianie i degradacja

Or. en

Poprawka 380
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Produkty objęte wnioskiem i ich produkty 
pochodne, które są wprowadzane na rynek 
unijny, nie powinny powodować 
wylesiania ani przekształcania 
ekosystemów naturalnych, ani pochodzić z 
takich działań.

Produkty objęte wnioskiem i ich produkty 
pochodne, które są wprowadzane na rynek 
unijny, nie powinny powodować 
wylesiania ani degradacji, ani pochodzić z 
takich działań.

Or. en

Poprawka 381
Stanislav Polčák
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Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

W tym celu produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne 
takich produktów, lub zawierające takie 
produkty nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które w dniu 1 stycznia 2008 r. 
miały status lasu naturalnego lub 
ekosystemu naturalnego zgodnie z 
definicją określoną w sekcji 3.3 
„Definicje”, ale które od tamtego czasu 
utraciły ten status w wyniku wylesiania 
lub przekształcenia.

skreśla się

Or. cs

Poprawka 382
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

W tym celu produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne takich 
produktów, lub zawierające takie produkty 
nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które w dniu 1 stycznia 2008 r. 
miały status lasu naturalnego lub 
ekosystemu naturalnego zgodnie z 
definicją określoną w sekcji 3.3 
„Definicje”, ale które od tamtego czasu 
utraciły ten status w wyniku wylesiania lub 
przekształcenia.

W tym celu należy na podstawie danych 
naukowych określić datę graniczną, która 
jest uzasadniona, możliwa do wdrożenia w 
praktyce oraz zgodna z globalnymi 
zobowiązaniami, aby wskazać, kiedy 
produkty objęte zakresem stosowania 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne takich 
produktów, lub zawierające takie produkty 
nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które do daty granicznej miały 
status lasu naturalnego zgodnie z definicją 
określoną w sekcji 3.3 „Definicje”, ale 
które od tamtego czasu utraciły ten status 
w wyniku wylesiania lub degradacji.
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Or. en

Poprawka 383
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

W tym celu produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne takich 
produktów, lub zawierające takie produkty 
nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które w dniu 1 stycznia 2008 r. 
miały status lasu naturalnego lub 
ekosystemu naturalnego zgodnie z 
definicją określoną w sekcji 3.3 
„Definicje”, ale które od tamtego czasu 
utraciły ten status w wyniku wylesiania lub 
przekształcenia.

W tym celu produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne takich 
produktów, lub zawierające takie produkty 
nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które w dniu 1 stycznia 2015 r. 
miały status lasu naturalnego lub 
ekosystemu naturalnego zgodnie z 
definicją określoną w sekcji 3.3 
„Definicje”, ale które od tamtego czasu 
utraciły ten status w wyniku wylesiania lub 
przekształcenia.

Or. en

Poprawka 384
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

W tym celu produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne takich 
produktów, lub zawierające takie produkty 
nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które w dniu 1 stycznia 2008 r. 
miały status lasu naturalnego lub 
ekosystemu naturalnego zgodnie z 

W tym celu produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne takich 
produktów, lub zawierające takie produkty 
nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które w dniu 1 stycznia 2008 r. 
miały status lasu lub ekosystemu 
naturalnego zgodnie z definicją określoną 
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definicją określoną w sekcji 3.3 
„Definicje”, ale które od tamtego czasu 
utraciły ten status w wyniku wylesiania lub 
przekształcenia.

w sekcji 3.3 „Definicje”, ale które od 
tamtego czasu utraciły ten status w wyniku 
wylesiania lub przekształcenia.

Or. en

Poprawka 385
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2

Projekt rezolucji Poprawka

3.2. Degradacja lasów naturalnych i 
ekosystemów naturalnych

skreśla się

Produkty objęte wnioskiem i ich produkty 
pochodne, które są wprowadzane na 
rynek unijny, nie powinny powodować 
degradacji lasów naturalnych ani 
ekosystemów naturalnych, ani pochodzić z 
takich działań.
W tym celu produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne 
takich produktów, lub zawierające takie 
produkty nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które w dniu 1 stycznia 2008 r. 
miały status lasu naturalnego lub 
ekosystemu naturalnego zgodnie z 
definicją określoną w sekcji 3.3 
„Definicje” i nadal mają taki status, ale 
które uległy zmianom powodującym ich 
degradację. Zgodnie z prawem możliwe 
powinno być jedynie wprowadzenie na 
rynek unijny produktu, który został 
pozyskany, wydobyty lub wyprodukowany 
w sposób zgodny z celami ochrony 
środowiska i niepowodujący utraty lub 
degradacji funkcji ekosystemu na 
gruntach lub w pobliżu gruntów, na 
których taki produkt został pozyskany, 
wydobyty lub wyprodukowany.
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Or. en

Poprawka 386
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

3.2. Degradacja lasów naturalnych i 
ekosystemów naturalnych

3.2. Degradacja lasów naturalnych i ich 
ekosystemów naturalnych

Or. pl

Poprawka 387
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

3.2. Degradacja lasów naturalnych i 
ekosystemów naturalnych

3.2. Degradacja lasów i ekosystemów 
naturalnych

Or. en

Poprawka 388
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

3.2. Degradacja lasów naturalnych i 
ekosystemów naturalnych

3.2. Degradacja lasów i ekosystemów 
naturalnych

Or. en

Poprawka 389
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Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Produkty objęte wnioskiem i ich produkty 
pochodne, które są wprowadzane na rynek 
unijny, nie powinny powodować 
degradacji lasów naturalnych ani 
ekosystemów naturalnych, ani pochodzić z 
takich działań.

Produkty objęte wnioskiem i ich produkty 
pochodne, które są wprowadzane na rynek 
unijny, nie powinny powodować 
degradacji lasów ani ekosystemów 
naturalnych wskutek niezrównoważonej 
gospodarki, ani pochodzić z takich działań.

Or. en

Poprawka 390
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Produkty objęte wnioskiem i ich produkty 
pochodne, które są wprowadzane na rynek 
unijny, nie powinny powodować 
degradacji lasów naturalnych ani 
ekosystemów naturalnych, ani pochodzić z 
takich działań.

Produkty objęte wnioskiem i ich produkty 
pochodne, które są wprowadzane na rynek 
unijny, nie powinny powodować 
degradacji lasów naturalnych ani ich 
ekosystemów naturalnych, ani pochodzić z 
takich działań.

Or. pl

Poprawka 391
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Produkty objęte wnioskiem i ich produkty 
pochodne, które są wprowadzane na rynek 
unijny, nie powinny powodować 
degradacji lasów naturalnych ani 

Produkty objęte wnioskiem i ich produkty 
pochodne, które są wprowadzane na rynek 
unijny, nie powinny powodować 
degradacji lasów ani ekosystemów 
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ekosystemów naturalnych, ani pochodzić z 
takich działań.

naturalnych, ani pochodzić z takich 
działań.

Or. en

Poprawka 392
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

W tym celu produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne 
takich produktów, lub zawierające takie 
produkty nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które w dniu 1 stycznia 2008 r. 
miały status lasu naturalnego lub 
ekosystemu naturalnego zgodnie z 
definicją określoną w sekcji 3.3 
„Definicje” i nadal mają taki status, ale 
które uległy zmianom powodującym ich 
degradację. Zgodnie z prawem możliwe 
powinno być jedynie wprowadzenie na 
rynek unijny produktu, który został 
pozyskany, wydobyty lub wyprodukowany 
w sposób zgodny z celami ochrony 
środowiska i niepowodujący utraty lub 
degradacji funkcji ekosystemu na 
gruntach lub w pobliżu gruntów, na 
których taki produkt został pozyskany, 
wydobyty lub wyprodukowany.

skreśla się

Or. es

Poprawka 393
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – akapit 2
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Projekt rezolucji Poprawka

W tym celu produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne 
takich produktów, lub zawierające takie 
produkty nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które w dniu 1 stycznia 2008 r. 
miały status lasu naturalnego lub 
ekosystemu naturalnego zgodnie z 
definicją określoną w sekcji 3.3 
„Definicje” i nadal mają taki status, ale 
które uległy zmianom powodującym ich 
degradację. Zgodnie z prawem możliwe 
powinno być jedynie wprowadzenie na 
rynek unijny produktu, który został 
pozyskany, wydobyty lub wyprodukowany 
w sposób zgodny z celami ochrony 
środowiska i niepowodujący utraty lub 
degradacji funkcji ekosystemu na 
gruntach lub w pobliżu gruntów, na 
których taki produkt został pozyskany, 
wydobyty lub wyprodukowany.

skreśla się

Or. cs

Poprawka 394
Joëlle Mélin, Annika Bruna

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

W tym celu produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne takich 
produktów, lub zawierające takie produkty 
nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które w dniu 1 stycznia 2008 r. 
miały status lasu naturalnego lub 
ekosystemu naturalnego zgodnie z 
definicją określoną w sekcji 3.3 

W tym celu produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne takich 
produktów, lub zawierające takie produkty 
nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które w dniu 1 stycznia 2008 r. 
miały status lasu naturalnego lub 
ekosystemu naturalnego zgodnie z 
definicją określoną w sekcji 3.3 
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„Definicje” i nadal mają taki status, ale 
które uległy zmianom powodującym ich 
degradację. Zgodnie z prawem możliwe 
powinno być jedynie wprowadzenie na 
rynek unijny produktu, który został 
pozyskany, wydobyty lub wyprodukowany 
w sposób zgodny z celami ochrony 
środowiska i niepowodujący utraty lub 
degradacji funkcji ekosystemu na gruntach 
lub w pobliżu gruntów, na których taki 
produkt został pozyskany, wydobyty lub 
wyprodukowany.

„Definicje” i nadal mają taki status, ale 
które uległy zmianom powodującym ich 
degradację. Zgodnie z prawem możliwe 
powinno być jedynie wprowadzenie na 
rynek unijny produktu, który został 
pozyskany, wydobyty lub wyprodukowany 
w sposób zgodny z celami ochrony 
środowiska i niepowodujący utraty lub 
degradacji funkcji ekosystemu na gruntach 
lub w pobliżu gruntów, na których taki 
produkt został pozyskany, wydobyty lub 
wyprodukowany.

Należy również dążyć do tego, by 
wykorzystywane grunty nie należały do 
obszarów, na których niedawna zmiana 
sposobu użytkowania spowodowała 
przeniesienie innych upraw na obszary, 
które w dniu 1 stycznia 2008 r. miały 
status lasu lub ekosystemu naturalnego. 
W tym celu można wykorzystać narzędzie 
Global Forest Watch.

Or. fr

Poprawka 395
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

W tym celu produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne takich 
produktów, lub zawierające takie produkty 
nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które w dniu 1 stycznia 2008 r. 
miały status lasu naturalnego lub 
ekosystemu naturalnego zgodnie z 
definicją określoną w sekcji 3.3 
„Definicje” i nadal mają taki status, ale 
które uległy zmianom powodującym ich 
degradację. Zgodnie z prawem możliwe 

W tym celu produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne takich 
produktów, lub zawierające takie produkty 
nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które w dniu 1 stycznia 2008 r. 
miały status lasu lub ekosystemu 
naturalnego zgodnie z definicją określoną 
w sekcji 3.3 „Definicje” i nadal mają taki 
status, ale które uległy zmianom 
powodującym ich degradację wskutek 
niezrównoważonej gospodarki. Zgodnie z 
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powinno być jedynie wprowadzenie na 
rynek unijny produktu, który został 
pozyskany, wydobyty lub wyprodukowany 
w sposób zgodny z celami ochrony 
środowiska i niepowodujący utraty lub 
degradacji funkcji ekosystemu na gruntach 
lub w pobliżu gruntów, na których taki 
produkt został pozyskany, wydobyty lub 
wyprodukowany.

prawem możliwe powinno być jedynie 
wprowadzenie na rynek unijny produktu, 
który został pozyskany, wydobyty lub 
wyprodukowany w sposób zgodny z 
celami ochrony środowiska i zgodny z 
zasadami zrównoważonej gospodarki 
leśnej oraz niepowodujący utraty lub 
degradacji funkcji ekosystemu na gruntach 
lub w pobliżu gruntów, na których taki 
produkt został pozyskany, wydobyty lub 
wyprodukowany.

Or. en

Poprawka 396
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

W tym celu produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne takich 
produktów, lub zawierające takie produkty 
nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które w dniu 1 stycznia 2008 r. 
miały status lasu naturalnego lub 
ekosystemu naturalnego zgodnie z 
definicją określoną w sekcji 3.3 
„Definicje” i nadal mają taki status, ale 
które uległy zmianom powodującym ich 
degradację. Zgodnie z prawem możliwe 
powinno być jedynie wprowadzenie na 
rynek unijny produktu, który został 
pozyskany, wydobyty lub wyprodukowany 
w sposób zgodny z celami ochrony 
środowiska i niepowodujący utraty lub 
degradacji funkcji ekosystemu na gruntach 
lub w pobliżu gruntów, na których taki 
produkt został pozyskany, wydobyty lub 
wyprodukowany.

W tym celu produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne takich 
produktów, lub zawierające takie produkty 
nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które w dniu 1 stycznia 2008 r. 
miały status lasu lub ekosystemu 
naturalnego zgodnie z definicją określoną 
w sekcji 3.3 „Definicje” i nadal mają taki 
status, ale które uległy zmianom 
powodującym ich degradację wskutek 
niezrównoważonej gospodarki. Zgodnie z 
prawem możliwe powinno być jedynie 
wprowadzenie na rynek unijny produktu, 
który został pozyskany, wydobyty lub 
wyprodukowany w sposób zgodny z 
celami ochrony środowiska oraz innymi 
celami z zakresu zrównoważonej 
gospodarki leśnej i niepowodujący utraty 
lub degradacji funkcji ekosystemu na 
gruntach lub w pobliżu gruntów, na 
których taki produkt został pozyskany, 
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wydobyty lub wyprodukowany.

Or. en

Poprawka 397
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

W tym celu produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne takich 
produktów, lub zawierające takie produkty 
nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które w dniu 1 stycznia 2008 r. 
miały status lasu naturalnego lub 
ekosystemu naturalnego zgodnie z 
definicją określoną w sekcji 3.3 
„Definicje” i nadal mają taki status, ale 
które uległy zmianom powodującym ich 
degradację. Zgodnie z prawem możliwe 
powinno być jedynie wprowadzenie na 
rynek unijny produktu, który został 
pozyskany, wydobyty lub wyprodukowany 
w sposób zgodny z celami ochrony 
środowiska i niepowodujący utraty lub 
degradacji funkcji ekosystemu na gruntach 
lub w pobliżu gruntów, na których taki 
produkt został pozyskany, wydobyty lub 
wyprodukowany.

W tym celu produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne takich 
produktów, lub zawierające takie produkty 
nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które w dniu 1 stycznia 2008 r. 
miały status lasu naturalnego lub 
ekosystemu naturalnego zgodnie z 
definicją określoną w sekcji 3.3 
„Definicje” i nadal mają taki status, ale 
które uległy zmianom powodującym ich 
degradację. Zgodnie z prawem możliwe 
powinno być jedynie wprowadzenie na 
rynek unijny produktu, który został 
pozyskany, wydobyty lub wyprodukowany 
w sposób zgodny z celami ochrony 
środowiska i niepowodujący utraty lub 
degradacji funkcji ekosystemu na 
gruntach, w pobliżu gruntów lub w 
obrębie tej samej zlewni co grunty, na 
których taki produkt został pozyskany, 
wydobyty lub wyprodukowany.

Or. en

Poprawka 398
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – akapit 2
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Projekt rezolucji Poprawka

W tym celu produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne takich 
produktów, lub zawierające takie produkty 
nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które w dniu 1 stycznia 2008 r. 
miały status lasu naturalnego lub 
ekosystemu naturalnego zgodnie z 
definicją określoną w sekcji 3.3 
„Definicje” i nadal mają taki status, ale 
które uległy zmianom powodującym ich 
degradację. Zgodnie z prawem możliwe 
powinno być jedynie wprowadzenie na 
rynek unijny produktu, który został 
pozyskany, wydobyty lub wyprodukowany 
w sposób zgodny z celami ochrony 
środowiska i niepowodujący utraty lub 
degradacji funkcji ekosystemu na gruntach 
lub w pobliżu gruntów, na których taki 
produkt został pozyskany, wydobyty lub 
wyprodukowany.

W tym celu produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ich ekosystemów 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne takich 
produktów, lub zawierające takie produkty 
nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które w dniu 1 stycznia 2008 r. 
miały status lasu naturalnego lub ich 
ekosystemu naturalnego zgodnie z 
definicją określoną w sekcji 3.3 
„Definicje” i nadal mają taki status, ale 
które uległy zmianom powodującym ich 
degradację. Zgodnie z prawem możliwe 
powinno być jedynie wprowadzenie na 
rynek unijny produktu, który został 
pozyskany, wydobyty lub wyprodukowany 
w sposób zgodny z celami ochrony 
środowiska i niepowodujący utraty lub 
degradacji funkcji ekosystemu na gruntach 
lub w pobliżu gruntów, na których taki 
produkt został pozyskany, wydobyty lub 
wyprodukowany.

Or. pl

Poprawka 399
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

W tym celu produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne takich 
produktów, lub zawierające takie produkty 
nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które w dniu 1 stycznia 2008 r. 
miały status lasu naturalnego lub 
ekosystemu naturalnego zgodnie z 
definicją określoną w sekcji 3.3 

W tym celu produkty stanowiące 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne takich 
produktów, lub zawierające takie produkty 
nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na 
gruntach, które w dniu 1 stycznia 2015 r. 
miały status lasu naturalnego lub 
ekosystemu naturalnego zgodnie z 
definicją określoną w sekcji 3.3 
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„Definicje” i nadal mają taki status, ale 
które uległy zmianom powodującym ich 
degradację. Zgodnie z prawem możliwe 
powinno być jedynie wprowadzenie na 
rynek unijny produktu, który został 
pozyskany, wydobyty lub wyprodukowany 
w sposób zgodny z celami ochrony 
środowiska i niepowodujący utraty lub 
degradacji funkcji ekosystemu na gruntach 
lub w pobliżu gruntów, na których taki 
produkt został pozyskany, wydobyty lub 
wyprodukowany.

„Definicje” i nadal mają taki status, ale 
które uległy zmianom powodującym ich 
degradację. Zgodnie z prawem możliwe 
powinno być jedynie wprowadzenie na 
rynek unijny produktu, który został 
pozyskany, wydobyty lub wyprodukowany 
w sposób zgodny z celami ochrony 
środowiska i niepowodujący utraty lub 
degradacji funkcji ekosystemu na gruntach 
lub w pobliżu gruntów, na których taki 
produkt został pozyskany, wydobyty lub 
wyprodukowany.

Or. en

Poprawka 400
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – akapit 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

W tym celu produkt stanowiący 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
wprowadzany na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne 
takich produktów lub zawierające takie 
produkty nie powinien być pozyskiwany, 
wydobywany ani produkowany poprzez 
nielegalny pobór wody, w tym w formie 
masowego wykupu zasobów wodnych, lub 
w wyniku braku ram prawnych 
zapewniających ochronę zasobów 
wodnych, uwzględniających stan 
chemiczny, hydromorfologiczny i 
ilościowy jednolitych części wód.

Or. en

Poprawka 401
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – wprowadzenie
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Projekt rezolucji Poprawka

Zgodnie z dokumentem „Terminy i 
definicje” opracowanym przez 
Accountability Framework3, do celów 
wniosku zastosowanie powinny mieć 
następujące definicje:

Wniosek będzie musiał zagwarantować 
pewność prawa w odniesieniu do szeregu 
zdefiniowanych terminów, takich jak lasy, 
wylesianie i degradacja oraz 
zrównoważoność w kontekście 
wytwarzania produktów objętych 
zakresem stosowania, również z 
uwzględnieniem państw trzecich, których 
dotyczy wniosek. FAO, UNFCCC oraz 
poprzednie prace Komisji Europejskiej 
związane z tematyką lasów mogą zapewnić 
wytyczne dotyczące definicji potrzebnych 
do opracowania wniosku, np. w 
odniesieniu do następujących definicji:

_________________
3 Zob. https://accountability-
framework.org/wp-
content/uploads/2020/03/Definitions-
Mar2020.pdf

Or. en

Poprawka 402
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Zgodnie z dokumentem „Terminy i 
definicje” opracowanym przez 
Accountability Framework3 , do celów 
wniosku zastosowanie powinny mieć 
następujące definicje:

Definicje lasów i związanych z nim 
terminów (tj. zrównoważona gospodarka 
leśna, wylesienie lub degradacja lasu) 
powinny zostać opracowane w ramach 
Forest Europe z uwzględnieniem 
krajowych doświadczeń oraz Nowej 
Strategii Leśnej UE na rzecz lasów i 
sektora leśno-drzewnego.

_________________
3 Zob. https://accountability-
framework.org/wp-
content/uploads/2020/03/Definitions-
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Mar2020.pdf.

Or. pl

Poprawka 403
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Zgodnie z dokumentem „Terminy i 
definicje” opracowanym przez 
Accountability Framework3, do celów 
wniosku zastosowanie powinny mieć 
następujące definicje:

Zgodnie z definicjami uzgodnionymi na 
szczeblu międzynarodowym, jeżeli istnieją, 
do celów wniosku zastosowanie powinny 
mieć następujące definicje:

_________________
3 Zob. https://accountability-
framework.org/wp-
content/uploads/2020/03/Definitions-
Mar2020.pdf

Or. en

Poprawka 404
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Las oznacza grunt obejmujący ponad 0,5 
ha z drzewami o wysokości powyżej 5 
metrów, o zwarciu drzewostanu ponad 10 
% lub z drzewami, które są w stanie 
osiągnąć te progi in situ. Termin ten nie 
obejmuje gruntów przeznaczonych 
głównie do użytku rolnego lub innego. 
Las obejmuje lasy naturalne i plantacje 
leśne.

skreśla się

Or. pl
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Poprawka 405
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Las oznacza grunt obejmujący ponad 0,5 
ha z drzewami o wysokości powyżej 5 
metrów, o zwarciu drzewostanu ponad 10 
% lub z drzewami, które są w stanie 
osiągnąć te progi in situ. Termin ten nie 
obejmuje gruntów przeznaczonych głównie 
do użytku rolnego lub innego. Las 
obejmuje lasy naturalne i plantacje leśne.

Las oznacza grunt obejmujący ponad 0,5 
ha z drzewami o wysokości powyżej 5 
metrów, o zwarciu drzewostanu ponad 10 
% lub z drzewami, które są w stanie 
osiągnąć te progi in situ. Termin ten nie 
obejmuje gruntów przeznaczonych głównie 
do użytku rolnego lub innego; obejmuje 
obszary porośnięte młodymi drzewami, 
które nie osiągnęły jeszcze zwarcia 
drzewostanu na poziomie 10 procent oraz 
wysokości 5 metrów, lecz oczekuje się, że 
osiągną te wymiary; obejmuje obszary 
tymczasowo pozbawione drzew w wyniku 
wycinki w ramach praktyk z zakresu 
gospodarki leśnej lub w wyniku klęsk 
żywiołowych, jeżeli oczekuje się, że 
regeneracja nastąpi w ciągu 5 lat; 
obejmuje drogi leśne, pasy 
przeciwpożarowe i inne małe obszary 
nieporośnięte drzewami położone w 
granicach kompleksów leśnych, las w 
parkach narodowych, rezerwatach 
przyrody i innych obszarach chronionych, 
takiach jak obszary mające szczególne 
znaczenie środowiskowe, naukowe, 
historyczne, kulturowe lub duchowe; 
obejmuje wiatrołomy, pasy ochronne i 
korytarze złożone z drzew na obszarze 
większym niż 0,5 hektara i o szerokości 
większej niż 20 metrów; obejmuje 
opuszczone grunty wykorzystywane pod 
rolnictwo wędrowne, na których ma 
miejsce regeneracja drzew, które 
osiągnęły zwarcie drzewostanu na 
poziomie 10 procent i wysokość 5 metrów 
lub oczekuje się, że osiągną te wymiary; 
obejmuje obszary namorzynów w strefach 
pływów, niezależnie od tego, czy dany 
obszar klasyfikuje się jako obszar lądowy, 
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czy też nie; obejmuje plantacje 
kauczukowców, dębów korkowych i 
drzewek bożonarodzeniowych; obejmuje 
obszary, na których rosną bambusy oraz 
palmy, pod warunkiem że spełnione są 
kryteria dotyczące użytkowania gruntów, 
wysokości i zwarcia drzewostanu; 
obejmuje obszary znajdujące się poza 
obszarem gruntów leśnych wyznaczonych 
zgodnie z prawem, które wpisują się w 
definicję „lasu”1a.

_________________
1a 
http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pd
f

Or. en

Poprawka 406
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Las oznacza grunt obejmujący ponad 0,5 
ha z drzewami o wysokości powyżej 5 
metrów, o zwarciu drzewostanu ponad 10 
% lub z drzewami, które są w stanie 
osiągnąć te progi in situ. Termin ten nie 
obejmuje gruntów przeznaczonych głównie 
do użytku rolnego lub innego. Las 
obejmuje lasy naturalne i plantacje leśne.

Las oznacza grunt obejmujący ponad 0,5 
ha z drzewami o wysokości powyżej 5 
metrów, o zwarciu drzewostanu ponad 10 
% lub z drzewami, które są w stanie 
osiągnąć te progi in situ. Termin ten nie 
obejmuje gruntów przeznaczonych głównie 
do użytku rolnego lub innego. Las 
obejmuje lasy naturalne i plantacje drzew.

Or. cs

Poprawka 407
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 1
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Projekt rezolucji Poprawka

Las oznacza grunt obejmujący ponad 0,5 
ha z drzewami o wysokości powyżej 5 
metrów, o zwarciu drzewostanu ponad 10 
% lub z drzewami, które są w stanie 
osiągnąć te progi in situ. Termin ten nie 
obejmuje gruntów przeznaczonych głównie 
do użytku rolnego lub innego. Las 
obejmuje lasy naturalne i plantacje leśne.

Las oznacza grunt obejmujący ponad 0,5 
ha z drzewami o wysokości powyżej 5 
metrów, o zwarciu drzewostanu ponad 10 
% lub z drzewami, które są w stanie 
osiągnąć te progi in situ. Termin ten nie 
obejmuje gruntów przeznaczonych głównie 
do użytku rolnego lub miejskiego. Las 
obejmuje lasy naturalne i plantacje leśne.

Or. fr

Poprawka 408
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Las naturalny oznacza las będący 
ekosystemem naturalnym. Lasy naturalne 
mają wiele lub większość cech lasu 
rodzimego na danym terenie, w tym skład 
gatunkowy, strukturę i funkcję 
ekologiczną. Lasy naturalne obejmują:

skreśla się

a) lasy pierwotne, które w ostatnim czasie 
nie zostały poddane znacznemu 
oddziaływaniu człowieka;
b) lasy regenerowane (wtórne), które w 
przeszłości zostały poddane znacznemu 
oddziaływaniu człowieka (na przykład w 
związku z rolnictwem, hodowlą zwierząt 
gospodarskich, plantacjami drzew lub 
intensywnym pozyskiwaniem drewna), ale 
w przypadku których wstrzymano lub w 
znacznym stopniu zmniejszono działania 
będące głównymi przyczynami 
oddziaływania, a ekosystem odzyskał 
znaczną część swojego pierwotnego 
składu gatunkowego, struktury i funkcji 
ekologicznej lub ma status porównywalny 
do innych współczesnych ekosystemów 
naturalnych;
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c) zarządzane lasy naturalne, w których 
znaczna część składu, struktury i funkcji 
ekologicznej ekosystemu występuje przy 
obecności działań, takich jak: (i) 
pozyskiwanie drewna lub innych 
produktów leśnych, w tym zarządzanie 
mające na celu promowanie gatunków o 
wysokiej wartości; (ii) uprawy o niskiej 
intensywności i na małą skalę na terenie 
lasu, takie jak mniej intensywne formy 
rolnictwa leśno-odłogowego (rolnictwa 
wędrownego) w mozaice leśnej;
d) lasy, które uległy częściowej degradacji 
w wyniku działalności człowieka lub z 
przyczyn naturalnych (np. pozyskiwanie, 
pożar, zmiana klimatu, inwazyjny gatunek 
obcy lub inne), ale w przypadku których 
grunty nie zostały przekształcone do 
innego użytku, a degradacja nie 
spowodowała trwałego zmniejszenia 
pokrywy leśnej do poziomu poniżej 
progów definiujących las ani trwałej 
utraty innych elementów składu, struktury 
i funkcji ekosystemu.

Or. pl

Poprawka 409
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Las naturalny oznacza las będący 
ekosystemem naturalnym. Lasy naturalne 
mają wiele lub większość cech lasu 
rodzimego na danym terenie, w tym skład 
gatunkowy, strukturę i funkcję 
ekologiczną. Lasy naturalne obejmują:

skreśla się

a) lasy pierwotne, które w ostatnim czasie 
nie zostały poddane znacznemu 
oddziaływaniu człowieka;
b) lasy regenerowane (wtórne), które w 
przeszłości zostały poddane znacznemu 
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oddziaływaniu człowieka (na przykład w 
związku z rolnictwem, hodowlą zwierząt 
gospodarskich, plantacjami drzew lub 
intensywnym pozyskiwaniem drewna), ale 
w przypadku których wstrzymano lub w 
znacznym stopniu zmniejszono działania 
będące głównymi przyczynami 
oddziaływania, a ekosystem odzyskał 
znaczną część swojego pierwotnego 
składu gatunkowego, struktury i funkcji 
ekologicznej lub ma status porównywalny 
do innych współczesnych ekosystemów 
naturalnych;
c) zarządzane lasy naturalne, w których 
znaczna część składu, struktury i funkcji 
ekologicznej ekosystemu występuje przy 
obecności działań, takich jak: (i) 
pozyskiwanie drewna lub innych 
produktów leśnych, w tym zarządzanie 
mające na celu promowanie gatunków o 
wysokiej wartości; (ii) uprawy o niskiej 
intensywności i na małą skalę na terenie 
lasu, takie jak mniej intensywne formy 
rolnictwa leśno-odłogowego (rolnictwa 
wędrownego) w mozaice leśnej;
d) lasy, które uległy częściowej degradacji 
w wyniku działalności człowieka lub z 
przyczyn naturalnych (np. pozyskiwanie, 
pożar, zmiana klimatu, inwazyjny gatunek 
obcy lub inne), ale w przypadku których 
grunty nie zostały przekształcone do 
innego użytku, a degradacja nie 
spowodowała trwałego zmniejszenia 
pokrywy leśnej do poziomu poniżej 
progów definiujących las ani trwałej 
utraty innych elementów składu, struktury 
i funkcji ekosystemu.

Or. en

Poprawka 410
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 2
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Projekt rezolucji Poprawka

Las naturalny oznacza las będący 
ekosystemem naturalnym. Lasy naturalne 
mają wiele lub większość cech lasu 
rodzimego na danym terenie, w tym skład 
gatunkowy, strukturę i funkcję 
ekologiczną. Lasy naturalne obejmują:

skreśla się

a) lasy pierwotne, które w ostatnim czasie 
nie zostały poddane znacznemu 
oddziaływaniu człowieka;
b) lasy regenerowane (wtórne), które w 
przeszłości zostały poddane znacznemu 
oddziaływaniu człowieka (na przykład w 
związku z rolnictwem, hodowlą zwierząt 
gospodarskich, plantacjami drzew lub 
intensywnym pozyskiwaniem drewna), ale 
w przypadku których wstrzymano lub w 
znacznym stopniu zmniejszono działania 
będące głównymi przyczynami 
oddziaływania, a ekosystem odzyskał 
znaczną część swojego pierwotnego 
składu gatunkowego, struktury i funkcji 
ekologicznej lub ma status porównywalny 
do innych współczesnych ekosystemów 
naturalnych;
c) zarządzane lasy naturalne, w których 
znaczna część składu, struktury i funkcji 
ekologicznej ekosystemu występuje przy 
obecności działań, takich jak: (i) 
pozyskiwanie drewna lub innych 
produktów leśnych, w tym zarządzanie 
mające na celu promowanie gatunków o 
wysokiej wartości; (ii) uprawy o niskiej 
intensywności i na małą skalę na terenie 
lasu, takie jak mniej intensywne formy 
rolnictwa leśno-odłogowego (rolnictwa 
wędrownego) w mozaice leśnej;
d) lasy, które uległy częściowej degradacji 
w wyniku działalności człowieka lub z 
przyczyn naturalnych (np. pozyskiwanie, 
pożar, zmiana klimatu, inwazyjny gatunek 
obcy lub inne), ale w przypadku których 
grunty nie zostały przekształcone do 
innego użytku, a degradacja nie 
spowodowała trwałego zmniejszenia 
pokrywy leśnej do poziomu poniżej 
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progów definiujących las ani trwałej 
utraty innych elementów składu, struktury 
i funkcji ekosystemu.

Or. en

Poprawka 411
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 2 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) lasy pierwotne, które w ostatnim 
czasie nie zostały poddane znacznemu 
oddziaływaniu człowieka;

skreśla się

Or. en

Poprawka 412
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 2 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) lasy regenerowane (wtórne), które 
w przeszłości zostały poddane znacznemu 
oddziaływaniu człowieka (na przykład w 
związku z rolnictwem, hodowlą zwierząt 
gospodarskich, plantacjami drzew lub 
intensywnym pozyskiwaniem drewna), ale 
w przypadku których wstrzymano lub w 
znacznym stopniu zmniejszono działania 
będące głównymi przyczynami 
oddziaływania, a ekosystem odzyskał 
znaczną część swojego pierwotnego 
składu gatunkowego, struktury i funkcji 
ekologicznej lub ma status porównywalny 
do innych współczesnych ekosystemów 
naturalnych;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 413
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 2 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) zarządzane lasy naturalne, w 
których znaczna część składu, struktury i 
funkcji ekologicznej ekosystemu 
występuje przy obecności działań, takich 
jak: (i) pozyskiwanie drewna lub innych 
produktów leśnych, w tym zarządzanie 
mające na celu promowanie gatunków o 
wysokiej wartości; (ii) uprawy o niskiej 
intensywności i na małą skalę na terenie 
lasu, takie jak mniej intensywne formy 
rolnictwa leśno-odłogowego (rolnictwa 
wędrownego) w mozaice leśnej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 414
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 2 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) lasy, które uległy częściowej 
degradacji w wyniku działalności 
człowieka lub z przyczyn naturalnych (np. 
pozyskiwanie, pożar, zmiana klimatu, 
inwazyjny gatunek obcy lub inne), ale w 
przypadku których grunty nie zostały 
przekształcone do innego użytku, a 
degradacja nie spowodowała trwałego 
zmniejszenia pokrywy leśnej do poziomu 
poniżej progów definiujących las ani 
trwałej utraty innych elementów składu, 
struktury i funkcji ekosystemu.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 415
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Wylesianie oznacza utratę lasu 
naturalnego w wyniku (i) przekształcenia 
do użytku rolnego lub innego użytku 
gruntów nieleśnych; (ii) przekształcenia w 
plantację leśną; (iii) poważnej i trwałej 
degradacji.

skreśla się

Or. pl

Poprawka 416
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Wylesianie oznacza utratę lasu 
naturalnego w wyniku (i) przekształcenia 
do użytku rolnego lub innego użytku 
gruntów nieleśnych; (ii) przekształcenia w 
plantację leśną; (iii) poważnej i trwałej 
degradacji.

Wylesianie to przekształcenie lasów w 
obszary o innym rodzaju użytkowania – 
zarówno spowodowane, jak i 
niespowodowane przez człowieka; 
obejmuje ono trwałą redukcję zwarcia 
drzewostanu poniżej progu minimalnego 
wynoszącego 10 procent; obejmuje 
obszary lasów przekształcone w grunty 
uprawne, pastwiska, zbiorniki wodne, 
obszary górnicze oraz obszary miejskie; 
obejmuje obszary, w których na przykład 
wpływ zakłóceń, nadmiernej eksploatacji 
lub zmiany warunków środowiskowych 
oddziałuje na las w takim stopniu, że 
utrzymanie zwarcia drzewostanu powyżej 
progu 10 procent jest niemożliwe; nie 
obejmuje obszarów, na których drzewa 
usunięto wskutek ich pozyskiwania lub 
wycinki, a oczekuje się, że las zregeneruje 
się naturalnie lub wyniku działań z 
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zakresu gospodarki leśnej1a;
_________________
1a 
http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pd
f

Or. en

Poprawka 417
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Wylesianie oznacza utratę lasu naturalnego 
w wyniku (i) przekształcenia do użytku 
rolnego lub innego użytku gruntów 
nieleśnych; (ii) przekształcenia w plantację 
leśną; (iii) poważnej i trwałej degradacji.

Wylesianie oznacza utratę lasu naturalnego 
w wyniku (i) przekształcenia do użytku 
rolnego lub innego użytku gruntów 
nieleśnych; (ii) przekształcenia w plantację 
leśną; (iii) poważnej i trwałej degradacji; 
(iv) działalności wydobywczej lub 
jakiejkolwiek innej działalności człowieka.

Or. en

Poprawka 418
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Wylesianie oznacza utratę lasu naturalnego 
w wyniku (i) przekształcenia do użytku 
rolnego lub innego użytku gruntów 
nieleśnych; (ii) przekształcenia w plantację 
leśną; (iii) poważnej i trwałej degradacji.

Wylesianie oznacza utratę lasu naturalnego 
w wyniku (i) przekształcenia do użytku 
rolnego lub innego użytku gruntów 
nieleśnych; (ii) przekształcenia w plantację 
leśną; (iii) poważnej i trwałej degradacji 
spowodowanej działalnością człowieka.

Or. cs
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Poprawka 419
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Wylesianie oznacza utratę lasu naturalnego 
w wyniku (i) przekształcenia do użytku 
rolnego lub innego użytku gruntów 
nieleśnych; (ii) przekształcenia w plantację 
leśną; (iii) poważnej i trwałej degradacji.

Wylesianie oznacza częściową lub 
całkowitą utratę lasu naturalnego w 
wyniku (i) przekształcenia do użytku 
rolnego lub innego użytku gruntów 
nieleśnych; (ii) przekształcenia w plantację 
leśną; (iii) poważnej i trwałej degradacji.

Or. it

Poprawka 420
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Wylesianie oznacza utratę lasu 
naturalnego w wyniku (i) przekształcenia 
do użytku rolnego lub innego użytku 
gruntów nieleśnych; (ii) przekształcenia w 
plantację leśną; (iii) poważnej i trwałej 
degradacji.

Zgodnie z definicją FAO (stosowaną w 
studium wykonalności UE) wylesianie 
oznacza przekształcenie lasu na inny 
rodzaj użytkowania terenu lub 
długoterminową redukcję zwarcia 
drzewostanu do poziomu poniżej progu 
wynoszącego 10 procent.

Or. en

Poprawka 421
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 4

Projekt rezolucji Poprawka

Ekosystem naturalny oznacza ekosystem, 
który w znacznym stopniu przypomina – 

skreśla się
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pod względem składu gatunkowego, 
struktury i funkcji ekologicznej – 
ekosystem, jaki znajduje się lub mógłby 
się znajdować na danym obszarze w 
przypadku braku znacznego 
oddziaływania człowieka. Obejmuje to 
ekosystemy zarządzane przez człowieka, w 
których występuje znaczna część 
naturalnego składu gatunkowego, 
struktury i funkcji ekologicznej.

Or. pl

Poprawka 422
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 4

Projekt rezolucji Poprawka

Ekosystem naturalny oznacza ekosystem, 
który w znacznym stopniu przypomina – 
pod względem składu gatunkowego, 
struktury i funkcji ekologicznej – 
ekosystem, jaki znajduje się lub mógłby 
się znajdować na danym obszarze w 
przypadku braku znacznego 
oddziaływania człowieka. Obejmuje to 
ekosystemy zarządzane przez człowieka, w 
których występuje znaczna część 
naturalnego składu gatunkowego, 
struktury i funkcji ekologicznej.

skreśla się

Or. en

Poprawka 423
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 4

Projekt rezolucji Poprawka

Ekosystem naturalny oznacza ekosystem, Ekosystem naturalny oznacza ekosystem, 
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który w znacznym stopniu przypomina – 
pod względem składu gatunkowego, 
struktury i funkcji ekologicznej – 
ekosystem, jaki znajduje się lub mógłby 
się znajdować na danym obszarze w 
przypadku braku znacznego 
oddziaływania człowieka. Obejmuje to 
ekosystemy zarządzane przez człowieka, w 
których występuje znaczna część 
naturalnego składu gatunkowego, 
struktury i funkcji ekologicznej.

w którym oddziaływanie człowieka jest nie 
większe niż oddziaływanie jakichkolwiek 
innych gatunków rodzimych i od czasu 
rewolucji przemysłowej nie przyczyniło się 
do zmiany struktury ekosystemu; 
oddziaływanie człowieka nie obejmuje 
zmian na skalę ogólnoświatową, takich 
jak zmiana klimatu spowodowana 
globalnym ociepleniem1a.

_________________
1a 
https://www.eea.europa.eu/help/glossary/e
ea-glossary/natural-ecosystem

Or. en

Poprawka 424
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 5

Projekt rezolucji Poprawka

Ekosystemy naturalne obejmują: skreśla się
a) w znacznym stopniu „dziewicze” 
ekosystemy naturalne, które w ostatnim 
czasie nie zostały poddane znacznemu 
oddziaływaniu człowieka;
b) regenerowane ekosystemy naturalne, 
które w przeszłości zostały poddane 
znacznemu oddziaływaniu człowieka (na 
przykład w związku z rolnictwem, hodowlą 
zwierząt gospodarskich, plantacjami 
drzew lub intensywnym pozyskiwaniem 
drewna), ale w przypadku których 
wstrzymano lub w znacznym stopniu 
zmniejszono działania będące głównymi 
przyczynami oddziaływania, a ekosystem 
odzyskał swój pierwotny skład gatunkowy, 
strukturę i funkcję ekologiczną podobne 
do innych współczesnych ekosystemów 
naturalnych;
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c) zarządzane ekosystemy naturalne (w 
tym wiele ekosystemów, które można 
nazwać „półnaturalnymi”), w których 
występuje znaczna część składu, struktury 
i funkcji ekologicznej ekosystemu; 
obejmuje to zarządzane lasy naturalne 
oraz rodzime użytki zielone lub tereny 
wypasu, na których są lub były wypasane 
zwierzęta gospodarskie;
d) Ekosystemy naturalne, które uległy 
częściowej degradacji w wyniku 
działalności człowieka lub z przyczyn 
naturalnych (np. pozyskiwanie, pożar, 
zmiana klimatu lub inwazyjny gatunek 
obcy), ale w przypadku których grunty nie 
zostały przekształcone na potrzeby innego 
użytku i w których nadal występuje skład, 
struktura i funkcja ekologiczna 
ekosystemu lub co do których oczekuje 
się, że zregenerują się w sposób naturalny 
lub poprzez zarządzanie na rzecz 
odbudowy środowiska.

Or. pl

Poprawka 425
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 5

Projekt rezolucji Poprawka

Ekosystemy naturalne obejmują: skreśla się
a) w znacznym stopniu „dziewicze” 
ekosystemy naturalne, które w ostatnim 
czasie nie zostały poddane znacznemu 
oddziaływaniu człowieka;
b) regenerowane ekosystemy naturalne, 
które w przeszłości zostały poddane 
znacznemu oddziaływaniu człowieka (na 
przykład w związku z rolnictwem, hodowlą 
zwierząt gospodarskich, plantacjami 
drzew lub intensywnym pozyskiwaniem 
drewna), ale w przypadku których 
wstrzymano lub w znacznym stopniu 
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zmniejszono działania będące głównymi 
przyczynami oddziaływania, a ekosystem 
odzyskał swój pierwotny skład gatunkowy, 
strukturę i funkcję ekologiczną podobne 
do innych współczesnych ekosystemów 
naturalnych;
c) zarządzane ekosystemy naturalne (w 
tym wiele ekosystemów, które można 
nazwać „półnaturalnymi”), w których 
występuje znaczna część składu, struktury 
i funkcji ekologicznej ekosystemu; 
obejmuje to zarządzane lasy naturalne 
oraz rodzime użytki zielone lub tereny 
wypasu, na których są lub były wypasane 
zwierzęta gospodarskie;
d) Ekosystemy naturalne, które uległy 
częściowej degradacji w wyniku 
działalności człowieka lub z przyczyn 
naturalnych (np. pozyskiwanie, pożar, 
zmiana klimatu lub inwazyjny gatunek 
obcy), ale w przypadku których grunty nie 
zostały przekształcone na potrzeby innego 
użytku i w których nadal występuje skład, 
struktura i funkcja ekologiczna 
ekosystemu lub co do których oczekuje 
się, że zregenerują się w sposób naturalny 
lub poprzez zarządzanie na rzecz 
odbudowy środowiska.

Or. en

Poprawka 426
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 5

Projekt rezolucji Poprawka

Ekosystemy naturalne obejmują: skreśla się
a) w znacznym stopniu „dziewicze” 
ekosystemy naturalne, które w ostatnim 
czasie nie zostały poddane znacznemu 
oddziaływaniu człowieka;
b) regenerowane ekosystemy naturalne, 



PE655.680v01-00 246/344 AM\1210205PL.docx

PL

które w przeszłości zostały poddane 
znacznemu oddziaływaniu człowieka (na 
przykład w związku z rolnictwem, hodowlą 
zwierząt gospodarskich, plantacjami 
drzew lub intensywnym pozyskiwaniem 
drewna), ale w przypadku których 
wstrzymano lub w znacznym stopniu 
zmniejszono działania będące głównymi 
przyczynami oddziaływania, a ekosystem 
odzyskał swój pierwotny skład gatunkowy, 
strukturę i funkcję ekologiczną podobne 
do innych współczesnych ekosystemów 
naturalnych;
c) zarządzane ekosystemy naturalne (w 
tym wiele ekosystemów, które można 
nazwać „półnaturalnymi”), w których 
występuje znaczna część składu, struktury 
i funkcji ekologicznej ekosystemu; 
obejmuje to zarządzane lasy naturalne 
oraz rodzime użytki zielone lub tereny 
wypasu, na których są lub były wypasane 
zwierzęta gospodarskie;
d) Ekosystemy naturalne, które uległy 
częściowej degradacji w wyniku 
działalności człowieka lub z przyczyn 
naturalnych (np. pozyskiwanie, pożar, 
zmiana klimatu lub inwazyjny gatunek 
obcy), ale w przypadku których grunty nie 
zostały przekształcone na potrzeby innego 
użytku i w których nadal występuje skład, 
struktura i funkcja ekologiczna 
ekosystemu lub co do których oczekuje 
się, że zregenerują się w sposób naturalny 
lub poprzez zarządzanie na rzecz 
odbudowy środowiska.

Or. en

Poprawka 427
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 5 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka
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a) w znacznym stopniu „dziewicze” 
ekosystemy naturalne, które w ostatnim 
czasie nie zostały poddane znacznemu 
oddziaływaniu człowieka;

skreśla się

Or. en

Poprawka 428
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 5 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) regenerowane ekosystemy 
naturalne, które w przeszłości zostały 
poddane znacznemu oddziaływaniu 
człowieka (na przykład w związku z 
rolnictwem, hodowlą zwierząt 
gospodarskich, plantacjami drzew lub 
intensywnym pozyskiwaniem drewna), ale 
w przypadku których wstrzymano lub w 
znacznym stopniu zmniejszono działania 
będące głównymi przyczynami 
oddziaływania, a ekosystem odzyskał swój 
pierwotny skład gatunkowy, strukturę i 
funkcję ekologiczną podobne do innych 
współczesnych ekosystemów naturalnych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 429
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 5 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) zarządzane ekosystemy naturalne 
(w tym wiele ekosystemów, które można 
nazwać „półnaturalnymi”), w których 
występuje znaczna część składu, struktury 
i funkcji ekologicznej ekosystemu; 

skreśla się
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obejmuje to zarządzane lasy naturalne 
oraz rodzime użytki zielone lub tereny 
wypasu, na których są lub były wypasane 
zwierzęta gospodarskie;

Or. en

Poprawka 430
Sunčana Glavak

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 5 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) zarządzane ekosystemy naturalne 
(w tym wiele ekosystemów, które można 
nazwać „półnaturalnymi”), w których 
występuje znaczna część składu, struktury i 
funkcji ekologicznej ekosystemu; obejmuje 
to zarządzane lasy naturalne oraz rodzime 
użytki zielone lub tereny wypasu, na 
których są lub były wypasane zwierzęta 
gospodarskie;

c) zarządzane ekosystemy naturalne 
(w tym wiele ekosystemów, które można 
nazwać „półnaturalnymi”), w których 
występuje znaczna część składu, struktury i 
funkcji ekologicznej ekosystemu; obejmuje 
to lasy naturalne zarządzane w sposób 
zrównoważony oraz rodzime użytki zielone 
lub tereny wypasu, na których są lub były 
wypasane zwierzęta gospodarskie;

Or. hr

Poprawka 431
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 5 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) Ekosystemy naturalne, które 
uległy częściowej degradacji w wyniku 
działalności człowieka lub z przyczyn 
naturalnych (np. pozyskiwanie, pożar, 
zmiana klimatu lub inwazyjny gatunek 
obcy), ale w przypadku których grunty nie 
zostały przekształcone na potrzeby innego 
użytku i w których nadal występuje skład, 
struktura i funkcja ekologiczna 
ekosystemu lub co do których oczekuje 

skreśla się
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się, że zregenerują się w sposób naturalny 
lub poprzez zarządzanie na rzecz 
odbudowy środowiska.

Or. en

Poprawka 432
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 5 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) Ekosystemy naturalne, które uległy 
częściowej degradacji w wyniku 
działalności człowieka lub z przyczyn 
naturalnych (np. pozyskiwanie, pożar, 
zmiana klimatu lub inwazyjny gatunek 
obcy), ale w przypadku których grunty nie 
zostały przekształcone na potrzeby innego 
użytku i w których nadal występuje skład, 
struktura i funkcja ekologiczna ekosystemu 
lub co do których oczekuje się, że 
zregenerują się w sposób naturalny lub 
poprzez zarządzanie na rzecz odbudowy 
środowiska.

d) Ekosystemy naturalne, które uległy 
częściowej degradacji w wyniku 
działalności człowieka lub z przyczyn 
naturalnych (np. pozyskiwanie, pożar, 
zmiana klimatu, inwazyjny gatunek obcy, 
zanieczyszczenie, nadmierny pobór wody), 
ale w przypadku których grunty nie zostały 
przekształcone na potrzeby innego użytku i 
w których nadal występuje skład, struktura 
i funkcja ekologiczna ekosystemu lub co 
do których oczekuje się, że zregenerują się 
w sposób naturalny lub poprzez 
zarządzanie na rzecz odbudowy 
środowiska.

Or. en

Poprawka 433
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 6

Projekt rezolucji Poprawka

Spośród tych ekosystemów naturalnych w 
zakres wniosku powinny wchodzić tereny, 
na których występują ekosystemy o 
wysokiej wartości bioróżnorodności oraz 
tereny zasobne w pierwiastek węgla, o 
których mowa w art. 29 ust. 3 lit. c) i d) 

skreśla się
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oraz art. 29 ust. 4 lit. a) dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/20014 .
_________________
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82).

Or. pl

Poprawka 434
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 6

Projekt rezolucji Poprawka

Spośród tych ekosystemów naturalnych w 
zakres wniosku powinny wchodzić tereny, 
na których występują ekosystemy o 
wysokiej wartości bioróżnorodności oraz 
tereny zasobne w pierwiastek węgla, o 
których mowa w art. 29 ust. 3 lit. c) i d) 
oraz art. 29 ust. 4 lit. a) dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/20014.

skreśla się

_________________
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82).

Or. en

Poprawka 435
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Marlene Mortler, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 6
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Projekt rezolucji Poprawka

Spośród tych ekosystemów naturalnych w 
zakres wniosku powinny wchodzić tereny, 
na których występują ekosystemy o 
wysokiej wartości bioróżnorodności oraz 
tereny zasobne w pierwiastek węgla, o 
których mowa w art. 29 ust. 3 lit. c) i d) 
oraz art. 29 ust. 4 lit. a) dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/20014.

skreśla się

_________________
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82).

Or. en

Poprawka 436
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 6

Projekt rezolucji Poprawka

Spośród tych ekosystemów naturalnych w 
zakres wniosku powinny wchodzić tereny, 
na których występują ekosystemy o 
wysokiej wartości bioróżnorodności oraz 
tereny zasobne w pierwiastek węgla, o 
których mowa w art. 29 ust. 3 lit. c) i d) 
oraz art. 29 ust. 4 lit. a) dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/20014.

Spośród tych ekosystemów naturalnych – 
oprócz terenów, na których występują 
ekosystemy o wysokiej wartości 
bioróżnorodności oraz terenów zasobnych 
w pierwiastek węgla, o których mowa w 
art. 29 ust. 3 lit. c) i d) oraz art. 29 ust. 4 lit. 
a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/20014 – w zakres wniosku 
powinny wchodzić namorzyny.

_________________ _________________
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82).

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82).
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Or. en

Poprawka 437
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 6

Projekt rezolucji Poprawka

Spośród tych ekosystemów naturalnych w 
zakres wniosku powinny wchodzić tereny, 
na których występują ekosystemy o 
wysokiej wartości bioróżnorodności oraz 
tereny zasobne w pierwiastek węgla, o 
których mowa w art. 29 ust. 3 lit. c) i d) 
oraz art. 29 ust. 4 lit. a) dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/20014.

Spośród tych ekosystemów naturalnych w 
zakres wniosku powinny wchodzić 
wyłącznie tereny, na których występują 
ekosystemy o wysokiej wartości 
bioróżnorodności oraz tereny zasobne w 
pierwiastek węgla, o których mowa w art. 
29 ust. 3 lit. c) i d) oraz art. 29 ust. 4 lit. a) 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/20014.

_________________ _________________
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82).

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82).

Or. cs

Poprawka 438
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 7

Projekt rezolucji Poprawka

Degradacja lasu i ekosystemu oznacza 
zespół zmian zachodzących w obrębie lasu 
lub ekosystemu naturalnego, które mają 
znaczny negatywny wpływ na jego skład 
gatunkowy, strukturę lub funkcję i 
powodują zmniejszenie zdolności 
ekosystemu do wytwarzania produktów, 
wspierania bioróżnorodności lub 

skreśla się
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świadczenia usług ekosystemowych.

Or. pl

Poprawka 439
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 7

Projekt rezolucji Poprawka

Degradacja lasu i ekosystemu oznacza 
zespół zmian zachodzących w obrębie lasu 
lub ekosystemu naturalnego, które mają 
znaczny negatywny wpływ na jego skład 
gatunkowy, strukturę lub funkcję i 
powodują zmniejszenie zdolności 
ekosystemu do wytwarzania produktów, 
wspierania bioróżnorodności lub 
świadczenia usług ekosystemowych.

Degradacja lasu i ekosystemu oznacza 
zespół zmian zachodzących w obrębie lasu 
lub ekosystemu naturalnego 
spowodowanych działalnością człowieka, 
które mają znaczny negatywny wpływ na 
jego skład gatunkowy, strukturę lub 
funkcję i powodują zmniejszenie zdolności 
ekosystemu do wytwarzania produktów, 
wspierania bioróżnorodności lub 
świadczenia usług ekosystemowych.

Or. cs

Poprawka 440
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 7

Projekt rezolucji Poprawka

Degradacja lasu i ekosystemu oznacza 
zespół zmian zachodzących w obrębie lasu 
lub ekosystemu naturalnego, które mają 
znaczny negatywny wpływ na jego skład 
gatunkowy, strukturę lub funkcję i 
powodują zmniejszenie zdolności 
ekosystemu do wytwarzania produktów, 
wspierania bioróżnorodności lub 
świadczenia usług ekosystemowych.

Zgodnie z definicją FAO (stosowaną w 
studium wykonalności UE) degradacja 
lasów oznacza zmniejszenie zdolności 
lasów do zapewniania towarów i usług, co 
oznacza redukcję lub utratę usług, które 
zapewnia obszar leśny, jak na przykład 
filtracja wody, ochrona gleby, 
bioróżnorodność i łagodzenie zmiany 
klimatu.

Or. en
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Poprawka 441
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 8

Projekt rezolucji Poprawka

Przekształcenie ekosystemu oznacza 
zmianę ekosystemu naturalnego na inny 
rodzaj pokrycia terenu lub głęboką 
zmianę składu gatunkowego, struktury 
lub funkcji ekosystemu naturalnego.

skreśla się

Or. pl

Poprawka 442
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 8

Projekt rezolucji Poprawka

Przekształcenie ekosystemu oznacza 
zmianę ekosystemu naturalnego na inny 
rodzaj pokrycia terenu lub głęboką 
zmianę składu gatunkowego, struktury 
lub funkcji ekosystemu naturalnego.

skreśla się

Or. en

Poprawka 443
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 8

Projekt rezolucji Poprawka

Przekształcenie ekosystemu oznacza 
zmianę ekosystemu naturalnego na inny 
rodzaj pokrycia terenu lub głęboką zmianę 
składu gatunkowego, struktury lub funkcji 

Przekształcenie ekosystemu oznacza 
zmianę ekosystemu naturalnego na inny 
rodzaj pokrycia terenu lub głęboką zmianę 
składu gatunkowego, struktury lub funkcji 
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ekosystemu naturalnego. ekosystemu naturalnego, spowodowaną 
działalnością człowieka.

Or. cs

Poprawka 444
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – akapit 1 – podakapit 9

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna przyjąć akty delegowane 
w celu ustanowienia i regularnego 
aktualizowania niewyczerpującego 
wykazu obszarów objętych wnioskiem.

skreśla się

Or. pl

Poprawka 445
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, César Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.4 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Produkty stanowiące zagrożenie dla lasów 
i ekosystemów wprowadzane na rynek 
unijny w formie surowej lub jako produkty 
pochodne takich produktów, lub 
zawierające takie produkty nie powinny 
być pozyskiwane, wydobywane ani 
produkowane na gruntach uzyskanych lub 
użytkowanych z naruszeniem praw 
człowieka przewidzianych w prawie 
krajowym ani praw wyrażonych co 
najmniej w porozumieniach 
międzynarodowych, takich jak prawa 
własności gruntu, prawa ludów tubylczych, 
zasada dobrowolnej, wcześniejszej i 
świadomej zgody określona przez Stałe 
Forum do spraw Ludów Tubylczych ONZ, 

Produkty stanowiące zagrożenie dla lasów 
i ekosystemów wprowadzane na rynek 
unijny w formie surowej lub jako produkty 
pochodne takich produktów, lub 
zawierające takie produkty nie powinny 
być pozyskiwane, wydobywane ani 
produkowane na gruntach uzyskanych lub 
użytkowanych z naruszeniem praw 
człowieka przewidzianych w prawie 
krajowym ani praw wyrażonych co 
najmniej w porozumieniach 
międzynarodowych, takich jak prawa 
ludów tubylczych i społeczności 
lokalnych, w tym prawa własności 
gruntów oraz prawo procesowe do 
wydania lub cofnięcia dobrowolnej, 
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prawo dostępu do wody, prawa 
pracownicze zapisane w podstawowych 
konwencjach MOP, ani innych uznanych 
międzynarodowo praw człowieka 
związanych z użytkowaniem, własnością 
lub dostępem do gruntów.

wcześniejszej i świadomej zgody określone 
na przykład przez Stałe Forum do spraw 
Ludów Tubylczych ONZ oraz organy 
ONZ i organy regionalne ustanowione na 
mocy traktatów, prawo dostępu do wody, 
prawo do obrony praw człowieka, prawa 
pracownicze zapisane w podstawowych 
konwencjach MOP, ani innych uznanych 
międzynarodowo praw człowieka 
związanych z użytkowaniem, własnością 
lub dostępem do gruntów, jak również 
prawo człowieka do zdrowego środowiska 
zdefiniowane w zasadach ramowych 
dotyczących praw człowieka i środowiska 
oraz normach i dobrych praktykach 
określonych przez specjalnego 
sprawozdawcę ONZ ds. praw człowieka i 
środowiska.

Or. en

Poprawka 446
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.4 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Produkty stanowiące zagrożenie dla lasów 
i ekosystemów wprowadzane na rynek 
unijny w formie surowej lub jako produkty 
pochodne takich produktów, lub 
zawierające takie produkty nie powinny 
być pozyskiwane, wydobywane ani 
produkowane na gruntach uzyskanych lub 
użytkowanych z naruszeniem praw 
człowieka przewidzianych w prawie 
krajowym ani praw wyrażonych co 
najmniej w porozumieniach 
międzynarodowych, takich jak prawa 
własności gruntu, prawa ludów tubylczych, 
zasada dobrowolnej, wcześniejszej i 
świadomej zgody określona przez Stałe 
Forum do spraw Ludów Tubylczych ONZ, 
prawo dostępu do wody, prawa 

Produkty stanowiące zagrożenie dla lasów 
i ekosystemów wprowadzane na rynek 
unijny w formie surowej lub jako produkty 
pochodne takich produktów, lub 
zawierające takie produkty nie powinny 
być pozyskiwane, wydobywane ani 
produkowane na gruntach uzyskanych lub 
użytkowanych z naruszeniem praw 
człowieka przewidzianych w prawie 
krajowym ani praw wyrażonych co 
najmniej w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej oraz w porozumieniach 
międzynarodowych, takich jak prawa 
ludów tubylczych i społeczności 
lokalnych, w tym prawa własności 
gruntów oraz prawo procesowe do 
wydania lub cofnięcia dobrowolnej, 
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pracownicze zapisane w podstawowych 
konwencjach MOP, ani innych uznanych 
międzynarodowo praw człowieka 
związanych z użytkowaniem, własnością 
lub dostępem do gruntów.

wcześniejszej i świadomej zgody określone 
na przykład przez Stałe Forum do spraw 
Ludów Tubylczych ONZ oraz organy 
ONZ i organy regionalne ustanowione na 
mocy traktatów, prawo dostępu do wody, 
prawo do ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju, prawa 
pracownicze – przy czym dane osoby nie 
powinny być w żaden sposób karane, 
prześladowane ani nękane z powodu 
uczestnictwa w działaniach z zakresu 
ochrony środowiska – prawa pracownicze 
zapisane w podstawowych konwencjach 
MOP oraz inne uznane międzynarodowo 
prawa człowieka związane z 
użytkowaniem, własnością lub dostępem 
do gruntów.

Or. en

Poprawka 447
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.4 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Produkty stanowiące zagrożenie dla lasów 
i ekosystemów wprowadzane na rynek 
unijny w formie surowej lub jako produkty 
pochodne takich produktów, lub 
zawierające takie produkty nie powinny 
być pozyskiwane, wydobywane ani 
produkowane na gruntach uzyskanych lub 
użytkowanych z naruszeniem praw 
człowieka przewidzianych w prawie 
krajowym ani praw wyrażonych co 
najmniej w porozumieniach 
międzynarodowych, takich jak prawa 
własności gruntu, prawa ludów tubylczych, 
zasada dobrowolnej, wcześniejszej i 
świadomej zgody określona przez Stałe 
Forum do spraw Ludów Tubylczych ONZ, 
prawo dostępu do wody, prawa 
pracownicze zapisane w podstawowych 
konwencjach MOP, ani innych uznanych 

Produkty stanowiące zagrożenie dla lasów 
i ekosystemów wprowadzane na rynek 
unijny w formie surowej lub jako produkty 
pochodne takich produktów, lub 
zawierające takie produkty nie powinny 
być pozyskiwane, wydobywane ani 
produkowane na gruntach uzyskanych lub 
użytkowanych z naruszeniem praw 
człowieka przewidzianych w prawie 
krajowym ani praw wyrażonych co 
najmniej w porozumieniach 
międzynarodowych, takich jak prawa 
ludów tubylczych i społeczności 
lokalnych, w tym prawa własności 
gruntów oraz prawo procesowe do 
wydania lub cofnięcia dobrowolnej, 
wcześniejszej i świadomej zgody określone 
na przykład przez Stałe Forum do spraw 
Ludów Tubylczych ONZ oraz organy 
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międzynarodowo praw człowieka 
związanych z użytkowaniem, własnością 
lub dostępem do gruntów.

ONZ i organy regionalne ustanowione na 
mocy traktatów, prawo dostępu do wody, 
prawo do obrony praw człowieka, prawa 
pracownicze zapisane w podstawowych 
konwencjach MOP, ani innych uznanych 
międzynarodowo praw człowieka 
związanych z użytkowaniem, własnością 
lub dostępem do gruntów.

Or. en

Poprawka 448
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.4 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Produkty stanowiące zagrożenie dla lasów 
i ekosystemów wprowadzane na rynek 
unijny w formie surowej lub jako produkty 
pochodne takich produktów, lub 
zawierające takie produkty nie powinny 
być pozyskiwane, wydobywane ani 
produkowane na gruntach uzyskanych lub 
użytkowanych z naruszeniem praw 
człowieka przewidzianych w prawie 
krajowym ani praw wyrażonych co 
najmniej w porozumieniach 
międzynarodowych, takich jak prawa 
własności gruntu, prawa ludów tubylczych, 
zasada dobrowolnej, wcześniejszej i 
świadomej zgody określona przez Stałe 
Forum do spraw Ludów Tubylczych ONZ, 
prawo dostępu do wody, prawa 
pracownicze zapisane w podstawowych 
konwencjach MOP, ani innych uznanych 
międzynarodowo praw człowieka 
związanych z użytkowaniem, własnością 
lub dostępem do gruntów.

Produkty objęte zakresem stosowania 
wprowadzane na rynek unijny w formie 
surowej lub jako produkty pochodne takich 
produktów, lub zawierające takie produkty 
nie powinny być pozyskiwane, 
wydobywane ani produkowane na gruntach 
uzyskanych lub użytkowanych z 
naruszeniem praw człowieka 
przewidzianych w prawie krajowym ani 
praw wyrażonych co najmniej w 
porozumieniach międzynarodowych, 
takich jak prawa własności gruntu, prawa 
ludów tubylczych, zasada dobrowolnej, 
wcześniejszej i świadomej zgody określona 
przez Stałe Forum do spraw Ludów 
Tubylczych ONZ, prawo dostępu do wody, 
prawa pracownicze zapisane w 
podstawowych konwencjach MOP, ani 
innych uznanych międzynarodowo praw 
człowieka związanych z użytkowaniem, 
własnością lub dostępem do gruntów. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na 
kwestię pracy dzieci celem 
wyeliminowania tego procederu.

Or. en
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Poprawka 449
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.4 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Produkty stanowiące zagrożenie dla lasów 
i ekosystemów wprowadzane na rynek 
unijny w formie surowej lub jako produkty 
pochodne takich produktów, lub 
zawierające takie produkty nie powinny 
być pozyskiwane, wydobywane ani 
produkowane na gruntach uzyskanych lub 
użytkowanych z naruszeniem praw 
człowieka przewidzianych w prawie 
krajowym ani praw wyrażonych co 
najmniej w porozumieniach 
międzynarodowych, takich jak prawa 
własności gruntu, prawa ludów tubylczych, 
zasada dobrowolnej, wcześniejszej i 
świadomej zgody określona przez Stałe 
Forum do spraw Ludów Tubylczych ONZ, 
prawo dostępu do wody, prawa 
pracownicze zapisane w podstawowych 
konwencjach MOP, ani innych uznanych 
międzynarodowo praw człowieka 
związanych z użytkowaniem, własnością 
lub dostępem do gruntów.

Produkty stanowiące zagrożenie dla lasów 
i ich ekosystemów wprowadzane na rynek 
unijny w formie surowej lub jako produkty 
pochodne takich produktów, lub 
zawierające takie produkty nie powinny 
być pozyskiwane, wydobywane ani 
produkowane na gruntach uzyskanych lub 
użytkowanych z naruszeniem praw 
człowieka przewidzianych w prawie 
krajowym ani praw wyrażonych co 
najmniej w porozumieniach 
międzynarodowych, takich jak prawa 
własności gruntu, prawa ludów tubylczych, 
zasada dobrowolnej, wcześniejszej i 
świadomej zgody określona przez Stałe 
Forum do spraw Ludów Tubylczych ONZ, 
prawo dostępu do wody, prawa 
pracownicze zapisane w podstawowych 
konwencjach MOP, ani innych uznanych 
międzynarodowo praw człowieka 
związanych z użytkowaniem, własnością 
lub dostępem do gruntów.

Or. pl

Poprawka 450
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.4 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Na wszystkich etapach pozyskiwanie, 
wydobywanie lub produkowanie 
produktów objętych wnioskiem powinno 
odbywać się z poszanowaniem 
społeczności lokalnych i społeczności 
ludów tubylczych oraz praw własności 

Na wszystkich etapach pozyskiwanie, 
wydobywanie lub produkowanie 
produktów objętych wnioskiem powinno 
odbywać się z poszanowaniem 
społeczności lokalnych i społeczności 
ludów tubylczych oraz praw własności 
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gruntu we wszelkich formach, niezależnie 
od tego czy są to prawa publiczne, 
prywatne, wspólnotowe, grupowe, prawa 
ludów tubylczych, prawa kobiet czy prawa 
zwyczajowe. Należy zidentyfikować i 
szanować formalne i zwyczajowe prawa 
ludów tubylczych i społeczności lokalnych 
do gruntów, terytoriów i zasobów. Prawa 
te obejmują prawo do posiadania, 
zajmowania, użytkowania tych terenów, 
terytoriów i zasobów oraz do 
administrowania nimi.

gruntu we wszelkich formach, niezależnie 
od tego czy są to prawa publiczne, 
prywatne, wspólnotowe, grupowe, prawa 
ludów tubylczych, prawa kobiet czy prawa 
zwyczajowe. Należy zidentyfikować i 
szanować formalne i zwyczajowe prawa 
ludów tubylczych i społeczności lokalnych 
do gruntów, terytoriów i zasobów oraz ich 
zdolność do obrony przysługujących im 
praw bez represji. Prawa te obejmują 
prawo do posiadania, zajmowania, 
użytkowania tych terenów, terytoriów i 
zasobów oraz do administrowania nimi.

Or. en

Poprawka 451
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.4 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Na wszystkich etapach pozyskiwanie, 
wydobywanie lub produkowanie 
produktów objętych wnioskiem powinno 
odbywać się z poszanowaniem 
społeczności lokalnych i społeczności 
ludów tubylczych oraz praw własności 
gruntu we wszelkich formach, niezależnie 
od tego czy są to prawa publiczne, 
prywatne, wspólnotowe, grupowe, prawa 
ludów tubylczych, prawa kobiet czy prawa 
zwyczajowe. Należy zidentyfikować i 
szanować formalne i zwyczajowe prawa 
ludów tubylczych i społeczności lokalnych 
do gruntów, terytoriów i zasobów. Prawa 
te obejmują prawo do posiadania, 
zajmowania, użytkowania tych terenów, 
terytoriów i zasobów oraz do 
administrowania nimi.

Na wszystkich etapach pozyskiwanie, 
wydobywanie lub produkowanie 
produktów objętych wnioskiem powinno 
odbywać się z poszanowaniem 
społeczności lokalnych i społeczności 
ludów tubylczych oraz praw własności 
gruntu we wszelkich formach, niezależnie 
od tego czy są to prawa publiczne, 
prywatne, wspólnotowe, grupowe, prawa 
ludów tubylczych, prawa kobiet czy prawa 
zwyczajowe. Należy zidentyfikować i 
szanować formalne i zwyczajowe prawa 
ludów tubylczych i społeczności lokalnych 
do gruntów, terytoriów i zasobów oraz ich 
zdolność do obrony przysługujących im 
praw bez represji. Prawa te obejmują 
prawo do posiadania, zajmowania, 
użytkowania tych terenów, terytoriów i 
zasobów oraz do administrowania nimi.

Or. en
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Poprawka 452
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.4 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Na wszystkich etapach pozyskiwanie, 
wydobywanie lub produkowanie 
produktów objętych wnioskiem powinno 
odbywać się z poszanowaniem 
społeczności lokalnych i społeczności 
ludów tubylczych oraz praw własności 
gruntu we wszelkich formach, niezależnie 
od tego czy są to prawa publiczne, 
prywatne, wspólnotowe, grupowe, prawa 
ludów tubylczych, prawa kobiet czy prawa 
zwyczajowe. Należy zidentyfikować i 
szanować formalne i zwyczajowe prawa 
ludów tubylczych i społeczności lokalnych 
do gruntów, terytoriów i zasobów. Prawa 
te obejmują prawo do posiadania, 
zajmowania, użytkowania tych terenów, 
terytoriów i zasobów oraz do 
administrowania nimi.

Na wszystkich etapach pozyskiwanie, 
wydobywanie lub produkowanie 
produktów objętych wnioskiem powinno 
odbywać się z poszanowaniem 
społeczności lokalnych i społeczności 
ludów tubylczych oraz praw własności 
gruntu we wszelkich formach, niezależnie 
od tego czy są to prawa publiczne, 
prywatne, wspólnotowe, grupowe, prawa 
ludów tubylczych, prawa kobiet czy prawa 
zwyczajowe. Należy zidentyfikować i 
szanować formalne i zwyczajowe prawa 
ludów tubylczych i społeczności lokalnych 
do gruntów, terytoriów i zasobów oraz ich 
zdolność do obrony przysługujących im 
praw bez represji. Prawa te obejmują 
prawo do posiadania, zajmowania, 
użytkowania tych terenów, terytoriów i 
zasobów oraz do administrowania nimi.

Or. en

Poprawka 453
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.4 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Na wszystkich etapach pozyskiwanie, 
wydobywanie lub produkowanie 
produktów objętych wnioskiem powinno 
odbywać się z poszanowaniem 
społeczności lokalnych i społeczności 

Na wszystkich etapach pozyskiwanie, 
wydobywanie lub produkowanie 
produktów objętych wnioskiem powinno 
odbywać się z poszanowaniem 
społeczności lokalnych i społeczności 
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ludów tubylczych oraz praw własności 
gruntu we wszelkich formach, niezależnie 
od tego czy są to prawa publiczne, 
prywatne, wspólnotowe, grupowe, prawa 
ludów tubylczych, prawa kobiet czy prawa 
zwyczajowe. Należy zidentyfikować i 
szanować formalne i zwyczajowe prawa 
ludów tubylczych i społeczności lokalnych 
do gruntów, terytoriów i zasobów. Prawa 
te obejmują prawo do posiadania, 
zajmowania, użytkowania tych terenów, 
terytoriów i zasobów oraz do 
administrowania nimi.

ludów tubylczych oraz praw własności 
gruntu we wszelkich formach, niezależnie 
od tego czy są to prawa publiczne, 
prywatne, wspólnotowe, grupowe, prawa 
ludów tubylczych, prawa kobiet czy prawa 
zwyczajowe. Należy zidentyfikować i 
szanować formalne i zwyczajowe prawa 
ludów tubylczych i społeczności lokalnych 
do gruntów, terytoriów i zasobów oraz ich 
zdolność do obrony przysługujących im 
praw bez represji. Prawa te obejmują 
prawo do posiadania, zajmowania, 
użytkowania tych terenów, terytoriów i 
zasobów oraz do administrowania nimi.

Or. en

Poprawka 454
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.4 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Produkty objęte wnioskiem nie powinny 
być pozyskiwane z gruntów, których 
nabycie i użytkowanie ma negatywny 
wpływ na prawa społeczności i prawa 
własności gruntu. W szczególności 
produkty wprowadzane na rynek unijny nie 
powinny być pozyskiwane, wydobywane 
ani produkowane na obszarach 
podlegających prawom własności gruntu 
przysługującym społecznościom lokalnym 
i ludom tubylczym w każdej formie i 
takich, które utraciły swój status, chyba że 
dochodzi do tego w wyniku dobrowolnej, 
wcześniejszej i świadomej zgody 
odpowiednich społeczności lokalnych i 
ludów tubylczych.

Produkty objęte wnioskiem nie powinny 
być pozyskiwane z gruntów, których 
nabycie i użytkowanie ma negatywny 
wpływ na prawa społeczności i prawa 
własności gruntu. W szczególności 
produkty wprowadzane na rynek unijny nie 
powinny być pozyskiwane, wydobywane 
ani produkowane na obszarach należących 
do ludów tubylczych i społeczności 
lokalnych – niezależnie od statusu 
prawnego własności – bez ich 
dobrowolnej, wcześniejszej i świadomej 
zgody.

Or. en
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Poprawka 455
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, César Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.4 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Produkty objęte wnioskiem nie powinny 
być pozyskiwane z gruntów, których 
nabycie i użytkowanie ma negatywny 
wpływ na prawa społeczności i prawa 
własności gruntu. W szczególności 
produkty wprowadzane na rynek unijny nie 
powinny być pozyskiwane, wydobywane 
ani produkowane na obszarach 
podlegających prawom własności gruntu 
przysługującym społecznościom lokalnym 
i ludom tubylczym w każdej formie i 
takich, które utraciły swój status, chyba że 
dochodzi do tego w wyniku dobrowolnej, 
wcześniejszej i świadomej zgody 
odpowiednich społeczności lokalnych i 
ludów tubylczych.

Produkty objęte wnioskiem nie powinny 
być pozyskiwane z gruntów, których 
nabycie i użytkowanie ma negatywny 
wpływ na prawa społeczności i prawa 
własności gruntu. W szczególności 
produkty wprowadzane na rynek unijny nie 
powinny być pozyskiwane, wydobywane 
ani produkowane na obszarach należących 
do ludów tubylczych i społeczności 
lokalnych – zarówno na podstawie 
formalnego tytułu własności, jak i na 
podstawie własności zwyczajowej – bez ich 
dobrowolnej, wcześniejszej i świadomej 
zgody.

Or. en

Poprawka 456
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.4 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Produkty objęte wnioskiem nie powinny 
być pozyskiwane z gruntów, których 
nabycie i użytkowanie ma negatywny 
wpływ na prawa społeczności i prawa 
własności gruntu. W szczególności 
produkty wprowadzane na rynek unijny nie 
powinny być pozyskiwane, wydobywane 
ani produkowane na obszarach 
podlegających prawom własności gruntu 
przysługującym społecznościom lokalnym 
i ludom tubylczym w każdej formie i 

Produkty objęte wnioskiem nie powinny 
być pozyskiwane z gruntów, których 
nabycie i użytkowanie ma negatywny 
wpływ na prawa społeczności i prawa 
własności gruntu. W szczególności 
produkty wprowadzane na rynek unijny nie 
powinny być pozyskiwane, wydobywane 
ani produkowane na obszarach należących 
do ludów tubylczych i społeczności 
lokalnych – zarówno na podstawie 
formalnego tytułu własności, jak i na 
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takich, które utraciły swój status, chyba że 
dochodzi do tego w wyniku dobrowolnej, 
wcześniejszej i świadomej zgody 
odpowiednich społeczności lokalnych i 
ludów tubylczych.

podstawie własności zwyczajowej – bez ich 
dobrowolnej, wcześniejszej i świadomej 
zgody.

Or. en

Poprawka 457
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.4 – akapit 3 – podakapit 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Instytucje finansowe oferujące 
finansowanie, inwestycje, ubezpieczenia 
lub inne usługi podmiotom działającym w 
łańcuchu dostaw produktów są również 
zobowiązane do dochowania należytej 
staranności w celu zapewnienia, aby 
przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw 
przestrzegały spoczywających na nich 
obowiązków w zakresie praw człowieka, o 
których mowa powyżej.

Or. en

Poprawka 458
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.4 – akapit 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Instytucje finansowe oferujące 
finansowanie, inwestycje, ubezpieczenia 
lub inne usługi podmiotom działającym w 
łańcuchu dostaw produktów są również 
zobowiązane do dochowania należytej 
staranności w celu zapewnienia, aby 
przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw 
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przestrzegały spoczywających na nich 
obowiązków w zakresie praw człowieka, o 
których mowa powyżej.

Or. en

Poprawka 459
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

4.1. Obowiązek zachowania należytej 
staranności

4.1. Obowiązek zachowania 
odpowiedzialności za środowisko

Or. fr

Poprawka 460
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny wdrożyć 
wszelkie środki niezbędne do 
poszanowania i zapewnienia 
poszanowania środowiska i praw 
człowieka w ramach całych swoich 
łańcuchów wartości. Działania te powinny 
obejmować wszystkie rodzaje relacji 
biznesowych przedsiębiorstwa z 
partnerami i podmiotami biznesowymi w 
ramach jego całego łańcucha wartości 
(dostawcami, franczyzobiorcami, 
licencjobiorcami, spółkami joint venture, 
inwestorami, klientami, wykonawcami, 
konsumentami, konsultantami, doradcami 
finansowymi, prawnymi i innymi), a także 
z wszelkimi innymi podmiotami, będącymi 
własnością państwa lub nie, związanymi 
bezpośrednio z operacjami biznesowymi, 

Podmioty będą musiały określić, czy 
produkty i towary znajdujące się w ich 
łańcuchu dostaw spełniają kryteria 
dotyczące zrównoważonego rozwoju 
zawarte w rozporządzeniu, na podstawie 
oceny i ewaluacji informacji na temat 
dokładnych obszarów, z których pochodzą 
te towary. Oprócz kryteriów dotyczących 
środowiska dostęp do informacji musi 
umożliwiać podmiotom stwierdzenie, czy 
użytkujący dane grunty do celów 
produkcji produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów mają 
do tego odpowiednie uprawnienia, czy nie 
naruszają lub nie naruszyli praw 
człowieka, o których mowa w 
rozporządzeniu, oraz czy uzyskali 
dobrowolną, wcześniejszą i świadomą 
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produktami lub usługami 
przedsiębiorstwa.

zgodę właścicieli praw do tych gruntów. W 
szczególności należy zobowiązać podmioty 
do tego, by posiadały i udostępniały 
następujące informacje:
I. dokładny obszar (lub dokładne obszary), 
na którym (lub na których) produkty są 
pozyskiwane, wydobywane lub 
produkowane. W odniesieniu do bydła, 
wołowiny i skóry podmioty muszą mieć 
możliwość pozyskania informacji na temat 
poszczególnych obszarów wypasu bydła 
lub – w przypadku bydła opasanego paszą 
– pozyskiwania tej paszy;
II. obecny stan ekologiczny obszaru 
pozyskiwania, wydobywania lub 
produkcji;
III. stan ekologiczny obszaru w dniu 
określonym jako data graniczna;
IV. status prawny gruntów 
(własność/tytuł, w tym zarówno formalne, 
jak i zwyczajowe prawa ludów tubylczych i 
społeczności lokalnych do gruntów, 
terytoriów i zasobów) oraz 
udokumentowana dobrowolna, 
wcześniejsza i świadoma zgoda;
V. elementy łańcucha dostaw danego 
produktu w celu przekazania informacji 
na temat prawdopodobieństwa 
zanieczyszczenia: 1) produktami 
niewiadomego pochodzenia, 2) 
produktami pochodzącymi z obszarów 
wylesionych lub 3) produktami 
pochodzącymi z obszarów, na których 
doszło do przekształcenia i degradacji lasu 
naturalnego, lasu i ekosystemu, a także 4) 
informacji o miejscu i warunkach 
przekształcania lub przetwarzania 
produktów.

Or. en

Poprawka 461
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny wdrożyć 
wszelkie środki niezbędne do 
poszanowania i zapewnienia 
poszanowania środowiska i praw 
człowieka w ramach całych swoich 
łańcuchów wartości. Działania te powinny 
obejmować wszystkie rodzaje relacji 
biznesowych przedsiębiorstwa z 
partnerami i podmiotami biznesowymi w 
ramach jego całego łańcucha wartości 
(dostawcami, franczyzobiorcami, 
licencjobiorcami, spółkami joint venture, 
inwestorami, klientami, wykonawcami, 
konsumentami, konsultantami, doradcami 
finansowymi, prawnymi i innymi), a także 
z wszelkimi innymi podmiotami, będącymi 
własnością państwa lub nie, związanymi 
bezpośrednio z operacjami biznesowymi, 
produktami lub usługami 
przedsiębiorstwa.

Podmioty będą musiały określić, czy 
produkty i towary znajdujące się w ich 
łańcuchu dostaw spełniają kryteria 
dotyczące zrównoważonego rozwoju 
zawarte w rozporządzeniu, na podstawie 
oceny i ewaluacji informacji na temat 
dokładnych obszarów, z których pochodzą 
te towary. Oprócz kryteriów dotyczących 
środowiska dostęp do informacji musi 
umożliwiać podmiotom stwierdzenie, czy 
użytkujący dane grunty do celów 
produkcji produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów mają 
do tego odpowiednie uprawnienia, czy nie 
naruszają lub nie naruszyli praw 
człowieka, o których mowa w 
rozporządzeniu, oraz czy uzyskały 
dobrowolną, wcześniejszą i świadomą 
zgodę właścicieli praw do tych gruntów. W 
szczególności należy zobowiązać podmioty 
do tego, by posiadały i udostępniały 
następujące informacje:
I. dokładny obszar (lub dokładne obszary), 
na którym (lub na których) produkty są 
pozyskiwane, wydobywane lub 
produkowane. W odniesieniu do bydła, 
wołowiny i skóry podmioty muszą mieć 
możliwość pozyskania informacji o 
poszczególnych obszarach wypasu bydła 
lub – w przypadku bydła opasanego paszą 
– pozyskiwania tej paszy;
II. obecny stan ekologiczny obszaru 
pozyskiwania, wydobywania lub 
produkcji;
III. stan ekologiczny obszaru w dniu 
określonym jako data graniczna;
IV. status prawny gruntów 
(własność/tytuł, w tym zarówno formalne, 
jak i zwyczajowe prawa ludów tubylczych i 
społeczności lokalnych do gruntów, 
terytoriów i zasobów) oraz 
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udokumentowana dobrowolna, 
wcześniejsza i świadoma zgoda;
V. elementy łańcucha dostaw danego 
produktu w celu przekazania informacji 
na temat prawdopodobieństwa 
zanieczyszczenia: 1) produktami 
niewiadomego pochodzenia, 2) 
produktami pochodzącymi z obszarów 
wylesionych lub 3) produktami 
pochodzącymi z obszarów, na których 
doszło do przekształcenia i degradacji lasu 
naturalnego, lasu i ekosystemu, a także 4) 
informacji o miejscu i warunkach 
przekształcania lub przetwarzania 
produktów.

Or. en

Poprawka 462
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny wdrożyć 
wszelkie środki niezbędne do 
poszanowania i zapewnienia 
poszanowania środowiska i praw 
człowieka w ramach całych swoich 
łańcuchów wartości. Działania te powinny 
obejmować wszystkie rodzaje relacji 
biznesowych przedsiębiorstwa z 
partnerami i podmiotami biznesowymi w 
ramach jego całego łańcucha wartości 
(dostawcami, franczyzobiorcami, 
licencjobiorcami, spółkami joint venture, 
inwestorami, klientami, wykonawcami, 
konsumentami, konsultantami, doradcami 
finansowymi, prawnymi i innymi), a także 
z wszelkimi innymi podmiotami, będącymi 
własnością państwa lub nie, związanymi 
bezpośrednio z operacjami biznesowymi, 
produktami lub usługami 
przedsiębiorstwa.

Podmioty powinny wdrożyć wszelkie 
środki niezbędne do ochrony lasów na 
świecie i praw człowieka w ramach całych 
swoich łańcuchów wartości.
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Or. en

Poprawka 463
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny wdrożyć 
wszelkie środki niezbędne do 
poszanowania i zapewnienia poszanowania 
środowiska i praw człowieka w ramach 
całych swoich łańcuchów wartości. 
Działania te powinny obejmować 
wszystkie rodzaje relacji biznesowych 
przedsiębiorstwa z partnerami i 
podmiotami biznesowymi w ramach jego 
całego łańcucha wartości (dostawcami, 
franczyzobiorcami, licencjobiorcami, 
spółkami joint venture, inwestorami, 
klientami, wykonawcami, konsumentami, 
konsultantami, doradcami finansowymi, 
prawnymi i innymi), a także z wszelkimi 
innymi podmiotami, będącymi własnością 
państwa lub nie, związanymi bezpośrednio 
z operacjami biznesowymi, produktami lub 
usługami przedsiębiorstwa.

Podmioty gospodarcze powinny wdrożyć 
wszelkie środki niezbędne do 
poszanowania i zapewnienia poszanowania 
środowiska i praw człowieka w ramach 
całych swoich łańcuchów wartości oraz 
poddawać się w tym celu kontrolom 
(przeprowadzanym przez właściwe organy 
państw członkowskich UE). Działania te 
powinny obejmować wszystkie rodzaje 
relacji biznesowych przedsiębiorstwa z 
partnerami i podmiotami biznesowymi w 
ramach jego całego łańcucha wartości 
(dostawcami, franczyzobiorcami, 
licencjobiorcami, spółkami joint venture, 
inwestorami, klientami, wykonawcami, 
konsumentami, konsultantami, doradcami 
finansowymi, prawnymi i innymi), a także 
z wszelkimi innymi podmiotami, będącymi 
własnością państwa lub nie, związanymi 
bezpośrednio z operacjami biznesowymi, 
produktami lub usługami przedsiębiorstwa.

Or. fr

Poprawka 464
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny wdrożyć 
wszelkie środki niezbędne do 
poszanowania i zapewnienia 

Podmioty gospodarcze powinny wdrożyć 
wszelkie środki niezbędne do 
poszanowania lasów i ekosystemów 
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poszanowania środowiska i praw 
człowieka w ramach całych swoich 
łańcuchów wartości. Działania te powinny 
obejmować wszystkie rodzaje relacji 
biznesowych przedsiębiorstwa z 
partnerami i podmiotami biznesowymi w 
ramach jego całego łańcucha wartości 
(dostawcami, franczyzobiorcami, 
licencjobiorcami, spółkami joint venture, 
inwestorami, klientami, wykonawcami, 
konsumentami, konsultantami, doradcami 
finansowymi, prawnymi i innymi), a także 
z wszelkimi innymi podmiotami, będącymi 
własnością państwa lub nie, związanymi 
bezpośrednio z operacjami biznesowymi, 
produktami lub usługami przedsiębiorstwa.

naturalnych oraz ochrony związanych z 
nimi praw człowieka w ramach całych 
swoich łańcuchów wartości. Działania te 
powinny obejmować wszystkie rodzaje 
relacji biznesowych przedsiębiorstwa z 
partnerami i podmiotami biznesowymi w 
ramach jego całego łańcucha wartości 
(dostawcami, franczyzobiorcami, 
licencjobiorcami, spółkami joint venture, 
inwestorami, klientami, wykonawcami, 
konsumentami, konsultantami, doradcami 
finansowymi, prawnymi i innymi), a także 
z wszelkimi innymi podmiotami, będącymi 
własnością państwa lub nie, związanymi 
bezpośrednio z operacjami biznesowymi, 
produktami lub usługami przedsiębiorstwa.

Or. cs

Poprawka 465
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny wdrożyć 
wszelkie środki niezbędne do 
poszanowania i zapewnienia poszanowania 
środowiska i praw człowieka w ramach 
całych swoich łańcuchów wartości. 
Działania te powinny obejmować 
wszystkie rodzaje relacji biznesowych 
przedsiębiorstwa z partnerami i 
podmiotami biznesowymi w ramach jego 
całego łańcucha wartości (dostawcami, 
franczyzobiorcami, licencjobiorcami, 
spółkami joint venture, inwestorami, 
klientami, wykonawcami, konsumentami, 
konsultantami, doradcami finansowymi, 
prawnymi i innymi), a także z wszelkimi 
innymi podmiotami, będącymi własnością 
państwa lub nie, związanymi bezpośrednio 
z operacjami biznesowymi, produktami lub 
usługami przedsiębiorstwa.

Podmioty gospodarcze powinny wdrożyć 
wszelkie środki niezbędne do 
poszanowania i zapewnienia poszanowania 
środowiska i praw człowieka w ramach 
całych swoich łańcuchów wartości. 
Działania te powinny obejmować 
wszystkie rodzaje relacji biznesowych 
przedsiębiorstwa z partnerami i 
podmiotami biznesowymi w ramach jego 
całego łańcucha wartości (dostawcami, 
podmiotami handlowymi, 
franczyzobiorcami, licencjobiorcami, 
spółkami joint venture, inwestorami, 
klientami, wykonawcami, konsumentami, 
konsultantami, doradcami finansowymi, 
prawnymi i innymi), a także z wszelkimi 
innymi podmiotami, będącymi własnością 
państwa lub nie, związanymi bezpośrednio 
z operacjami biznesowymi, produktami lub 
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usługami przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 466
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny wdrożyć 
wszelkie środki niezbędne do 
poszanowania i zapewnienia poszanowania 
środowiska i praw człowieka w ramach 
całych swoich łańcuchów wartości. 
Działania te powinny obejmować 
wszystkie rodzaje relacji biznesowych 
przedsiębiorstwa z partnerami i 
podmiotami biznesowymi w ramach jego 
całego łańcucha wartości (dostawcami, 
franczyzobiorcami, licencjobiorcami, 
spółkami joint venture, inwestorami, 
klientami, wykonawcami, konsumentami, 
konsultantami, doradcami finansowymi, 
prawnymi i innymi), a także z wszelkimi 
innymi podmiotami, będącymi własnością 
państwa lub nie, związanymi bezpośrednio 
z operacjami biznesowymi, produktami lub 
usługami przedsiębiorstwa.

Podmioty gospodarcze powinny wdrożyć 
wszelkie środki niezbędne do 
poszanowania i zapewnienia poszanowania 
środowiska i praw człowieka w ramach 
całych swoich łańcuchów wartości. 
Działania te powinny obejmować 
wszystkie rodzaje relacji biznesowych 
przedsiębiorstwa z partnerami i 
podmiotami biznesowymi w ramach jego 
całego łańcucha wartości (dostawcami, 
franczyzobiorcami, licencjobiorcami, 
spółkami joint venture, inwestorami, 
klientami, wykonawcami, konsultantami, 
doradcami finansowymi, prawnymi i 
innymi), a także z wszelkimi innymi 
podmiotami, będącymi własnością państwa 
lub nie, związanymi bezpośrednio z 
operacjami biznesowymi, produktami lub 
usługami przedsiębiorstwa.

Or. pl

Poprawka 467
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Realizując ten obowiązek, podmioty 
gospodarcze powinny przyjmować 
podejście do należytej staranności oparte 

Realizując ten obowiązek, podmioty 
gospodarcze powinny przyjmować 
podejście do oparte na publicznie 
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na analizie ryzyka, w ramach którego 
charakter i zakres działań związanych z 
zachowaniem należytej staranności 
odpowiada rodzajowi i poziomowi ryzyka 
negatywnych skutków. Im wyższe ryzyko 
w danym obszarze, tym bardziej 
wzmożone powinny być działania 
związane z zachowaniem należytej 
staranności.

dostępnych dowodach, zobowiązaniu do 
starannego działania, przejrzystości i 
współpracy podczas kontroli dotyczących 
odpowiedzialności za środowisko, przy 
czym charakter i zakres tych dowodów 
odpowiadają rodzajowi i poziomowi 
ryzyka określonego przez podmioty 
gospodarcze, które może mieć negatywny 
wpływ na lasy. Im wyższe ryzyko w 
danym obszarze, tym bardziej wzmożone 
powinny być działania w zakresie oceny i 
kontroli.

Or. fr

Poprawka 468
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Realizując ten obowiązek, podmioty 
gospodarcze powinny przyjmować 
podejście do należytej staranności oparte 
na analizie ryzyka, w ramach którego 
charakter i zakres działań związanych z 
zachowaniem należytej staranności 
odpowiada rodzajowi i poziomowi ryzyka 
negatywnych skutków. Im wyższe ryzyko 
w danym obszarze, tym bardziej 
wzmożone powinny być działania 
związane z zachowaniem należytej 
staranności.

Realizując ten obowiązek, podmioty 
powinny przyjmować podejście do 
należytej staranności oparte na analizie 
ryzyka, w ramach którego charakter i 
zakres działań związanych z zachowaniem 
należytej staranności odpowiada rodzajowi 
i poziomowi ryzyka negatywnych skutków. 
Im wyższe ryzyko w danym obszarze, tym 
bardziej wzmożone powinny być działania 
związane z zachowaniem należytej 
staranności.

Or. en

Poprawka 469
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – wprowadzenie
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Projekt rezolucji Poprawka

Należy odpowiednio i skutecznie 
uwzględnić następujące środki:

Na etapie opracowywania skutecznych 
działań związanych z zachowaniem 
należytej staranności należy uwzględnić 
następujące środki:

Or. en

Poprawka 470
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera a – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

a) Mapowanie całego łańcucha 
wartości

a) Obowiązek identyfikowalności

Or. en

Poprawka 471
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera a – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny dokonać 
pełnego przeglądu wszystkich podmiotów 
na wszystkich poziomach swojego 
łańcucha wartości, w tym dostawców, 
franczyzobiorców, licencjobiorców, spółek 
joint venture, inwestorów, klientów, 
wykonawców, konsumentów, 
konsultantów, doradców finansowych, 
prawnych i innych.

Podmioty gospodarcze powinny dokonać 
pełnego przeglądu wszystkich podmiotów 
na wszystkich poziomach swojego 
łańcucha wartości, w tym dostawców, 
podmiotów handlowych, 
franczyzobiorców, licencjobiorców, spółek 
joint venture, inwestorów, klientów, 
wykonawców, konsumentów, 
konsultantów, doradców finansowych, 
prawnych i innych.

W szczególności należy zobowiązać 
podmioty do tego, by posiadały i 
udostępniały następujące informacje:
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- dokładny obszar, na którym produkty są 
pozyskiwane, wydobywane lub 
produkowane;
- obecny stan ekologiczny obszaru 
pozyskiwania, wydobywania lub 
produkcji;
- stan ekologiczny obszaru w dniu 
określonym jako data graniczna;
- elementy łańcucha dostaw danego 
produktu w celu przekazania informacji 
na temat prawdopodobieństwa 
zanieczyszczenia produktami 
niewiadomego pochodzenia, produktami 
pochodzącymi z obszarów wylesionych lub 
produktami pochodzącymi z obszarów, na 
których doszło do przekształcenia i 
degradacji lasu naturalnego, lasu i 
ekosystemu.

Or. en

Poprawka 472
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera a – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny dokonać 
pełnego przeglądu wszystkich podmiotów 
na wszystkich poziomach swojego 
łańcucha wartości, w tym dostawców, 
franczyzobiorców, licencjobiorców, spółek 
joint venture, inwestorów, klientów, 
wykonawców, konsumentów, 
konsultantów, doradców finansowych, 
prawnych i innych.

Podmioty gospodarcze powinny określić, 
czy produkty i towary znajdujące się w ich 
całym łańcuchu wartości spełniają 
kryteria dotyczące zrównoważonego 
rozwoju i praw człowieka zawarte we 
wniosku, na podstawie oceny i ewaluacji 
informacji na temat dokładnych 
obszarów, z których pochodzą te towary. 
Oprócz kryteriów dotyczących środowiska 
dostęp do informacji musi umożliwiać 
podmiotom stwierdzenie, czy użytkujący 
dane grunty do celów produkcji 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ekosystemów mają do tego 
odpowiednie uprawnienia oraz czy 
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uzyskali dobrowolną, wcześniejszą i 
świadomą zgodę właścicieli praw do tych 
gruntów, a także czy nie naruszają lub nie 
naruszyli żadnego z praw człowieka, o 
których mowa we wniosku.
W szczególności wymaga się, aby 
podmioty posiadały i udostępniały 
następujące informacje:

Or. en

Poprawka 473
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera a – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny dokonać 
pełnego przeglądu wszystkich podmiotów 
na wszystkich poziomach swojego 
łańcucha wartości, w tym dostawców, 
franczyzobiorców, licencjobiorców, spółek 
joint venture, inwestorów, klientów, 
wykonawców, konsumentów, 
konsultantów, doradców finansowych, 
prawnych i innych.

Podmioty powinny ustanowić środki i 
procedury zapewniające dostęp do 
odpowiednich informacji na temat ich 
dostaw produktów objętych wnioskiem

Or. en

Poprawka 474
Alexander Bernhuber

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera a – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny dokonać 
pełnego przeglądu wszystkich podmiotów 
na wszystkich poziomach swojego 
łańcucha wartości, w tym dostawców, 
franczyzobiorców, licencjobiorców, spółek 
joint venture, inwestorów, klientów, 

Podmioty gospodarcze powinny dokonać 
pełnego przeglądu wszystkich podmiotów 
na wszystkich poziomach swojego 
łańcucha wartości począwszy od 
pierwszego poziomu przetwarzania, w tym 
franczyzobiorców, licencjobiorców, spółek 
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wykonawców, konsumentów, 
konsultantów, doradców finansowych, 
prawnych i innych.

joint venture, inwestorów, klientów, 
wykonawców, konsumentów, 
konsultantów, doradców finansowych, 
prawnych i innych.

Or. en

Poprawka 475
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera a – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny dokonać 
pełnego przeglądu wszystkich podmiotów 
na wszystkich poziomach swojego 
łańcucha wartości, w tym dostawców, 
franczyzobiorców, licencjobiorców, spółek 
joint venture, inwestorów, klientów, 
wykonawców, konsumentów, 
konsultantów, doradców finansowych, 
prawnych i innych.

Podmioty gospodarcze powinny dokonać 
pełnego przeglądu wszystkich podmiotów 
na wszystkich poziomach swojego 
łańcucha wartości, w tym dostawców, 
franczyzobiorców, licencjobiorców, spółek 
joint venture, inwestorów, klientów i 
wykonawców.

Or. cs

Poprawka 476
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera a – akapit 1 – podpunkt i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(i) dokładny obszar lub dokładne 
obszary, na których produkty są 
pozyskiwane lub wydobywane lub 
produkowane. W odniesieniu do bydła, 
wołowiny i skóry podmioty gospodarcze 
muszą mieć możliwość uzyskania 
informacji na temat poszczególnych 
obszarów wypasu bydła lub – w przypadku 
bydła opasanego paszą – obszarów 
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pozyskiwania tej paszy;

Or. en

Poprawka 477
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera a – akapit 1 – podpunkt ii 
(nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) obecny stan ekologiczny obszaru 
pozyskiwania, wydobywania lub 
produkcji;

Or. en

Poprawka 478
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera a – akapit 1 – podpunkt iii 
(nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) stan ekologiczny obszaru na dzień 
określony we wniosku jako data 
graniczna;

Or. en

Poprawka 479
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis
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Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera a – akapit 1 – podpunkt iv 
(nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) status prawny gruntów 
(własność/tytuł, w tym zarówno formalne, 
jak i zwyczajowe prawa ludów tubylczych i 
społeczności lokalnych do gruntów, 
terytoriów i zasobów) oraz 
udokumentowana dobrowolna, 
wcześniejsza i świadoma zgoda;

Or. en

Poprawka 480
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena, Demetris 
Papadakis

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera a – akapit 1 – podpunkt v 
(nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(v) elementy łańcucha dostaw danego 
produktu w celu przekazania informacji 
na temat prawdopodobieństwa 
zanieczyszczenia: 1) produktami 
niewiadomego pochodzenia, 2) 
produktami pochodzącymi z obszarów 
wylesionych lub 3) produktami 
pochodzącymi z obszarów, na których 
doszło do przekształcenia i degradacji lasu 
naturalnego, lasu i ekosystemu;

Or. en

Poprawka 481
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena, Demetris 
Papadakis
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Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera a – akapit 1 – podpunkt vi 
(nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) informacje o tym gdzie, przez kogo 
i w jakich warunkach produkty są 
pozyskiwane, przekształcane lub 
przetwarzane, w celu ustalenia zgodności 
z określonymi we wniosku obowiązkami 
dotyczącymi praw człowieka.

Or. en

Poprawka 482
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera a – akapit 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Na podmioty gospodarcze należy nałożyć 
obowiązek posiadania dostępu do 
wszystkich informacji dotyczących 
pochodzenia produktów wprowadzanych 
na rynek wewnętrzny Unii przez 
systematyczne zgłaszanie współrzędnych 
GPS tych produktów po wejściu w życie 
wniosku, zgodnie z art. 5 lit. a).

Or. en

Poprawka 483
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera b – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

b) Identyfikacja i ocena rzeczywistego 
i potencjalnego ryzyka dla lasów i 
ekosystemów w łańcuchu wartości na 

b) Identyfikacja i ocena rzeczywistego 
i potencjalnego ryzyka wylesiania w 
łańcuchu wartości
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podstawie kryteriów określonych we 
wniosku

Or. en

Poprawka 484
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera b – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

b) Identyfikacja i ocena rzeczywistego 
i potencjalnego ryzyka dla lasów i 
ekosystemów w łańcuchu wartości na 
podstawie kryteriów określonych we 
wniosku

b) Identyfikacja i ocena rzeczywistego 
i potencjalnego ryzyka dla lasów i ich 
ekosystemów w łańcuchu wartości na 
podstawie kryteriów określonych we 
wniosku

Or. pl

Poprawka 485
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera b – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

W przypadku gdy podmiot gospodarczy 
podejmuje nowe operacje lub rozpoczyna 
współpracę z nowymi partnerami 
biznesowymi, należy zidentyfikować 
podmioty uczestniczące w nowym 
łańcuchu dostaw, a także ocenić ich 
polityki i praktyki oraz ich miejsca 
pozyskiwania, produkcji, wydobywania i 
przetwarzania. W odniesieniu do 
dotychczasowych operacji należy 
identyfikować i oceniać bieżące skutki 
negatywne i szkody oraz potencjalne 
ryzyko. Analiza ryzyka powinna dotyczyć 
wynikającego z działalności podmiotu 
gospodarczego ryzyka dla środowiska, 
osób lub społeczności dotkniętych tą 

Podmioty powinny ustanowić procedury 
oceny ryzyka umożliwiające im analizę i 
ocenę ryzyka wylesienia.
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działalnością lub wpływu na nie, a nie 
istotnego ryzyka dla udziałowców 
przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 486
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera b – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

W przypadku gdy podmiot gospodarczy 
podejmuje nowe operacje lub rozpoczyna 
współpracę z nowymi partnerami 
biznesowymi, należy zidentyfikować 
podmioty uczestniczące w nowym 
łańcuchu dostaw, a także ocenić ich 
polityki i praktyki oraz ich miejsca 
pozyskiwania, produkcji, wydobywania i 
przetwarzania. W odniesieniu do 
dotychczasowych operacji należy 
identyfikować i oceniać bieżące skutki 
negatywne i szkody oraz potencjalne 
ryzyko. Analiza ryzyka powinna dotyczyć 
wynikającego z działalności podmiotu 
gospodarczego ryzyka dla środowiska, 
osób lub społeczności dotkniętych tą 
działalnością lub wpływu na nie, a nie 
istotnego ryzyka dla udziałowców 
przedsiębiorstwa.

W przypadku gdy podmiot gospodarczy 
podejmuje nowe operacje lub rozpoczyna 
współpracę z nowymi partnerami 
biznesowymi, należy zidentyfikować 
podmioty uczestniczące w nowym 
łańcuchu dostaw, a także ocenić ich 
polityki i praktyki oraz ich miejsca 
pozyskiwania, produkcji, wydobywania i 
przetwarzania. Systemy certyfikacji 
powinny zawierać wymóg 
identyfikowalności pochodzenia 
produktów, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykorzystania i 
promowania technologii GPS 
umożliwiających precyzyjne mapowanie 
stosownych gospodarstw i gruntów. W 
odniesieniu do dotychczasowych operacji 
należy identyfikować i oceniać bieżące 
skutki negatywne i szkody oraz potencjalne 
ryzyko. Analiza ryzyka powinna dotyczyć 
wynikającego z działalności podmiotu 
gospodarczego ryzyka dla środowiska, 
osób lub społeczności dotkniętych tą 
działalnością lub wpływu na nie, a nie 
istotnego ryzyka dla udziałowców 
przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 487
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
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Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Mohammed Chahim, César Luena, Demetris 
Papadakis

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera b – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

W przypadku gdy podmiot gospodarczy 
podejmuje nowe operacje lub rozpoczyna 
współpracę z nowymi partnerami 
biznesowymi, należy zidentyfikować 
podmioty uczestniczące w nowym 
łańcuchu dostaw, a także ocenić ich 
polityki i praktyki oraz ich miejsca 
pozyskiwania, produkcji, wydobywania i 
przetwarzania. W odniesieniu do 
dotychczasowych operacji należy 
identyfikować i oceniać bieżące skutki 
negatywne i szkody oraz potencjalne 
ryzyko. Analiza ryzyka powinna dotyczyć 
wynikającego z działalności podmiotu 
gospodarczego ryzyka dla środowiska, 
osób lub społeczności dotkniętych tą 
działalnością lub wpływu na nie, a nie 
istotnego ryzyka dla udziałowców 
przedsiębiorstwa.

W przypadku gdy podmiot gospodarczy 
podejmuje nowe operacje lub rozpoczyna 
współpracę z nowymi partnerami 
biznesowymi, należy zidentyfikować 
podmioty uczestniczące w nowym 
łańcuchu dostaw oraz inwestycjach, a 
także ocenić ich polityki i praktyki oraz ich 
miejsca pozyskiwania, produkcji, 
wydobywania i przetwarzania. W 
odniesieniu do dotychczasowych operacji 
należy identyfikować i oceniać bieżące 
skutki negatywne i szkody oraz potencjalne 
ryzyko. Analiza ryzyka powinna dotyczyć 
wynikającego z działalności podmiotu 
gospodarczego ryzyka dla środowiska, 
ludów tubylczych, społeczności lokalnych 
i osób dotkniętych tą działalnością lub 
wpływu na nie, a nie istotnego ryzyka dla 
udziałowców przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 488
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera b – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

W przypadku gdy podmiot gospodarczy 
podejmuje nowe operacje lub rozpoczyna 
współpracę z nowymi partnerami 
biznesowymi, należy zidentyfikować 
podmioty uczestniczące w nowym 
łańcuchu dostaw, a także ocenić ich 
polityki i praktyki oraz ich miejsca 
pozyskiwania, produkcji, wydobywania i 
przetwarzania. W odniesieniu do 

W przypadku gdy podmiot gospodarczy 
podejmuje nowe operacje lub rozpoczyna 
współpracę z nowymi partnerami 
biznesowymi, należy zidentyfikować 
podmioty uczestniczące w nowym 
łańcuchu dostaw oraz inwestycjach, a 
także ocenić ich polityki i praktyki oraz ich 
miejsca pozyskiwania, produkcji, 
wydobywania i przetwarzania. W 
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dotychczasowych operacji należy 
identyfikować i oceniać bieżące skutki 
negatywne i szkody oraz potencjalne 
ryzyko. Analiza ryzyka powinna dotyczyć 
wynikającego z działalności podmiotu 
gospodarczego ryzyka dla środowiska, 
osób lub społeczności dotkniętych tą 
działalnością lub wpływu na nie, a nie 
istotnego ryzyka dla udziałowców 
przedsiębiorstwa.

odniesieniu do dotychczasowych operacji 
należy identyfikować i oceniać bieżące 
skutki negatywne i szkody oraz potencjalne 
ryzyko. Analiza ryzyka powinna dotyczyć 
wynikającego z działalności podmiotu 
gospodarczego ryzyka dla środowiska, 
ludów tubylczych i społeczności lokalnych 
dotkniętych tą działalnością lub wpływu na 
nie, a nie istotnego ryzyka dla 
udziałowców przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 489
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera b – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

W przypadku gdy podmiot gospodarczy 
podejmuje nowe operacje lub rozpoczyna 
współpracę z nowymi partnerami 
biznesowymi, należy zidentyfikować 
podmioty uczestniczące w nowym 
łańcuchu dostaw, a także ocenić ich 
polityki i praktyki oraz ich miejsca 
pozyskiwania, produkcji, wydobywania i 
przetwarzania. W odniesieniu do 
dotychczasowych operacji należy 
identyfikować i oceniać bieżące skutki 
negatywne i szkody oraz potencjalne 
ryzyko. Analiza ryzyka powinna dotyczyć 
wynikającego z działalności podmiotu 
gospodarczego ryzyka dla środowiska, 
osób lub społeczności dotkniętych tą 
działalnością lub wpływu na nie, a nie 
istotnego ryzyka dla udziałowców 
przedsiębiorstwa.

W przypadku gdy podmiot gospodarczy 
podejmuje nowe operacje lub rozpoczyna 
współpracę z nowymi partnerami 
biznesowymi, należy zidentyfikować 
podmioty uczestniczące w nowym 
łańcuchu dostaw, a także ocenić ich 
polityki i praktyki oraz ich miejsca 
pozyskiwania, produkcji, wydobywania i 
przetwarzania. W odniesieniu do 
dotychczasowych operacji należy 
identyfikować i oceniać bieżące skutki 
negatywne i szkody oraz potencjalne 
ryzyko. Analiza ryzyka powinna dotyczyć 
wynikającego z działalności podmiotu 
gospodarczego ryzyka dla środowiska, 
osób lub ludów tubylczych i społeczności 
lokalnych dotkniętych tą działalnością lub 
wpływu na nie, a nie istotnego ryzyka dla 
udziałowców przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 490



PE655.680v01-00 284/344 AM\1210205PL.docx

PL

Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera b – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

W przypadku gdy podmiot gospodarczy 
podejmuje nowe operacje lub rozpoczyna 
współpracę z nowymi partnerami 
biznesowymi, należy zidentyfikować 
podmioty uczestniczące w nowym 
łańcuchu dostaw, a także ocenić ich 
polityki i praktyki oraz ich miejsca 
pozyskiwania, produkcji, wydobywania i 
przetwarzania. W odniesieniu do 
dotychczasowych operacji należy 
identyfikować i oceniać bieżące skutki 
negatywne i szkody oraz potencjalne 
ryzyko. Analiza ryzyka powinna dotyczyć 
wynikającego z działalności podmiotu 
gospodarczego ryzyka dla środowiska, 
osób lub społeczności dotkniętych tą 
działalnością lub wpływu na nie, a nie 
istotnego ryzyka dla udziałowców 
przedsiębiorstwa.

W przypadku gdy podmiot gospodarczy 
podejmuje nowe operacje lub rozpoczyna 
współpracę z nowymi partnerami 
biznesowymi, należy zidentyfikować 
podmioty uczestniczące w nowym 
łańcuchu dostaw, a także ocenić ich 
polityki i praktyki oraz ich miejsca 
pozyskiwania, produkcji, wydobywania i 
przetwarzania. W odniesieniu do 
dotychczasowych operacji należy 
identyfikować i oceniać bieżące skutki 
negatywne i szkody oraz potencjalne 
ryzyko. Analiza ryzyka powinna dotyczyć 
wynikającego z działalności podmiotu 
gospodarczego ryzyka dla lasów i 
ekosystemów naturalnych oraz 
związanych z nimi osób lub społeczności 
dotkniętych tą działalnością lub wpływu na 
nie, a nie istotnego ryzyka dla 
udziałowców przedsiębiorstwa.

Or. cs

Poprawka 491
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera b – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Jeżeli podmiot gospodarczy współpracuje 
ze znaczną liczbą dostawców, powinien 
określić ogólne obszary, w których ryzyko 
negatywnych skutków jest największe, a 
także – w oparciu o wspomnianą ocenę 
ryzyka – powinien dokonać priorytetyzacji 
dostawców do celów należytej staranności.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 492
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera b – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Jeżeli podmiot gospodarczy współpracuje 
ze znaczną liczbą dostawców, powinien 
określić ogólne obszary, w których ryzyko 
negatywnych skutków jest największe, a 
także – w oparciu o wspomnianą ocenę 
ryzyka – powinien dokonać priorytetyzacji 
dostawców do celów należytej staranności.

skreśla się

Or. en

Poprawka 493
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera c – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Środki ograniczające i zapobiegawcze 
mogą wiązać się z koniecznością podjęcia 
przez podmiot gospodarczy szeregu 
działań, takich jak modyfikacja praktyk 
zakupowych w celu zmiany rodzajów 
nabywanych produktów leśnych, zmiana 
treści umów z dostawcami, oferowanie 
wsparcia dla dostawców w celu zmiany 
ich praktyk itd. Działania ograniczające 
ryzyko powinny w pierwszej kolejności być 
ukierunkowane na usprawnienie praktyk 
w całym łańcuchu dostaw. Działania 
ograniczające ryzyko powinny w pierwszej 
kolejności być ukierunkowane na 
usprawnienie praktyk w całym łańcuchu 
dostaw. W przypadku gdy usprawnienia 
ograniczają ryzyko w niewystarczającym 
stopniu, należy rozważyć zmianę decyzji 
zakupowych i inwestycyjnych.

skreśla się
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Or. en

Poprawka 494
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Mohammed Chahim

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera c – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Środki ograniczające i zapobiegawcze 
mogą wiązać się z koniecznością podjęcia 
przez podmiot gospodarczy szeregu 
działań, takich jak modyfikacja praktyk 
zakupowych w celu zmiany rodzajów 
nabywanych produktów leśnych, zmiana 
treści umów z dostawcami, oferowanie 
wsparcia dla dostawców w celu zmiany ich 
praktyk itd. Działania ograniczające 
ryzyko powinny w pierwszej kolejności być 
ukierunkowane na usprawnienie praktyk 
w całym łańcuchu dostaw. W przypadku 
gdy usprawnienia ograniczają ryzyko w 
niewystarczającym stopniu, należy 
rozważyć zmianę decyzji zakupowych i 
inwestycyjnych.

Z wyjątkiem sytuacji gdy ryzyko 
zidentyfikowane w ramach procedur 
identyfikacji i oceny ryzyka, o których 
mowa w lit. b), jest minimalne, a w 
związku z tym podmiot nie ma powodów 
do obaw co do tego, że produkty i towary 
mogą nie spełniać kryteriów określonych 
w ramach prawnych, podmioty powinny 
przyjąć procedury ograniczające ryzyko. 
Takie procedury powinny zawierać zestaw 
środków, które skutecznie i w znacznym 
stopniu zmniejszą poziom wszystkich 
zidentyfikowanych rodzajów ryzyka do 
poziomu minimalnego, np. zmiana treści 
umów z dostawcami, oferowanie wsparcia 
dla dostawców w celu zmiany ich praktyk, 
zmiana praktyk zakupowych i 
inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w celu i 
z uwzględnieniem zgodnego z prawem 
wprowadzenia produktów i towarów 
objętych wnioskiem na rynek wewnętrzny.

Or. en

Poprawka 495
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera c – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Środki ograniczające i zapobiegawcze 
mogą wiązać się z koniecznością podjęcia 

Podmioty powinny ustanowić środki 
ograniczające ryzyko, które powinny 
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przez podmiot gospodarczy szeregu 
działań, takich jak modyfikacja praktyk 
zakupowych w celu zmiany rodzajów 
nabywanych produktów leśnych, zmiana 
treści umów z dostawcami, oferowanie 
wsparcia dla dostawców w celu zmiany 
ich praktyk itd. Działania ograniczające 
ryzyko powinny w pierwszej kolejności 
być ukierunkowane na usprawnienie 
praktyk w całym łańcuchu dostaw. W 
przypadku gdy usprawnienia ograniczają 
ryzyko w niewystarczającym stopniu, 
należy rozważyć zmianę decyzji 
zakupowych i inwestycyjnych.

zawierać zestaw odpowiednich i 
proporcjonalnych środków i procedur w 
celu skutecznego zminimalizowania tego 
ryzyka i które mogą uwzględniać wymóg 
przedstawienia dodatkowych informacji 
lub dokumentów lub wymóg weryfikacji 
przez stronę trzecią.

Or. en

Poprawka 496
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera c – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Środki ograniczające i zapobiegawcze 
mogą wiązać się z koniecznością podjęcia 
przez podmiot gospodarczy szeregu 
działań, takich jak modyfikacja praktyk 
zakupowych w celu zmiany rodzajów 
nabywanych produktów leśnych, zmiana 
treści umów z dostawcami, oferowanie 
wsparcia dla dostawców w celu zmiany ich 
praktyk itd. Działania ograniczające 
ryzyko powinny w pierwszej kolejności być 
ukierunkowane na usprawnienie praktyk 
w całym łańcuchu dostaw. W przypadku 
gdy usprawnienia ograniczają ryzyko w 
niewystarczającym stopniu, należy 
rozważyć zmianę decyzji zakupowych i 
inwestycyjnych.

Z wyjątkiem sytuacji gdy ryzyko 
zidentyfikowane w ramach procedur 
identyfikacji i oceny ryzyka, o których 
mowa w lit. b), jest minimalne, a w 
związku z tym podmiot nie ma powodów 
do obaw co do tego, że produkty i towary 
mogą nie spełniać kryteriów określonych 
w ramach prawnych, podmioty powinny 
przyjąć procedury ograniczające ryzyko. 
Takie procedury powinny zawierać zestaw 
środków, które skutecznie i w znacznym 
stopniu zmniejszą poziom wszystkich 
zidentyfikowanych rodzajów ryzyka do 
poziomu minimalnego, np. zmiana treści 
umów z dostawcami, oferowanie wsparcia 
dla dostawców w celu zmiany ich praktyk, 
zmiana praktyk zakupowych 
przedsiębiorstwa, w celu i z 
uwzględnieniem zgodnego z prawem 
wprowadzenia objętych
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Or. en

Poprawka 497
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera c – akapit 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Z wyjątkiem sytuacji gdy ryzyko 
zidentyfikowane w ramach procedur 
identyfikacji i oceny ryzyka, o których 
mowa w lit. b), jest minimalne, a w 
związku z tym podmiot nie ma powodów 
do obaw co do tego, że produkty i towary 
mogą nie spełniać kryteriów określonych 
w ramach prawnych, podmioty powinny 
przyjąć procedury ograniczające ryzyko. 
Takie procedury powinny zawierać zestaw 
środków, które skutecznie i w znacznym 
stopniu zmniejszą poziom wszystkich 
zidentyfikowanych rodzajów ryzyka do 
poziomu minimalnego, np. zmiana treści 
umów z dostawcami, oferowanie wsparcia 
dla dostawców w celu zmiany ich praktyk, 
zmiana praktyk zakupowych 
przedsiębiorstwa, w celu i z 
uwzględnieniem zgodnego z prawem 
wprowadzenia produktów i towarów 
objętych wnioskiem na rynek wewnętrzny.

Or. en

Poprawka 498
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera d – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

d) Zaprzestanie niewłaściwego 
wykorzystania środowiska i naruszania 
praw człowieka

d) Zaprzestanie degradacji lasów i 
ekosystemów naturalnych lub związanego 
z nią naruszania praw człowieka
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Or. cs

Poprawka 499
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera d – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

d) Zaprzestanie niewłaściwego 
wykorzystania środowiska i naruszania 
praw człowieka

d) Niezależna kontrola należytej 
staranności w łańcuchu dostaw 
prowadzona przez strony trzecie

Or. en

Poprawka 500
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera d – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny zaprzestać 
wszelkiej działalności mającej lub 
mogącej mieć negatywne skutki, których 
powstaniu nie można zapobiec, lub która 
przyczynia się lub może przyczyniać się do 
takich skutków.

skreśla się

Or. en

Poprawka 501
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Mohammed Chahim

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera d – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny zaprzestać 
wszelkiej działalności mającej lub mogącej 

W przypadku gdy po dokładnym 
spełnieniu wymogów, o których mowa w 
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mieć negatywne skutki, których powstaniu 
nie można zapobiec, lub która przyczynia 
się lub może przyczyniać się do takich 
skutków.

lit. a), b) i c), podmioty gospodarcze 
stwierdzą, że działalność lub część 
działalności przyczynia się lub może 
przyczyniać się do negatywnych skutków, 
których powstaniu nie można zapobiec lub 
których nie można ograniczyć, powinny 
zaprzestać wszelkiej takiej działalności lub 
jej części.

Or. en

Poprawka 502
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera d – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny zaprzestać 
wszelkiej działalności mającej lub mogącej 
mieć negatywne skutki, których powstaniu 
nie można zapobiec, lub która przyczynia 
się lub może przyczyniać się do takich 
skutków.

Podmioty gospodarcze powinny zaprzestać 
wszelkiej działalności mającej lub mogącej 
mieć negatywne skutki dla lasów, 
ekosystemów naturalnych lub związanych 
z nimi praw człowieka, których powstaniu 
nie można zapobiec, lub która przyczynia 
się lub może przyczyniać się do takich 
skutków.

Or. cs

Poprawka 503
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera e – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

e) Monitorowanie wdrażania i 
skuteczności wprowadzonych środków 
oraz ciągła poprawa skuteczności działań 
związanych z zachowaniem należytej 
staranności

e) Roczna sprawozdawczość 
przedsiębiorstw w zakresie należytej 
staranności w łańcuchu dostaw

Or. en
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Poprawka 504
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera e – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

e) Monitorowanie wdrażania i 
skuteczności wprowadzonych środków 
oraz ciągła poprawa skuteczności działań 
związanych z zachowaniem należytej 
staranności

e) Monitorowanie wdrażania i 
skuteczności wprowadzonych środków 
oraz ciągła poprawa skuteczności działań 
związanych z zobowiązaniami w zakresie 
odpowiedzialności za środowisko

Or. fr

Poprawka 505
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera e – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

e) Monitorowanie wdrażania i 
skuteczności wprowadzonych środków 
oraz ciągła poprawa skuteczności działań 
związanych z zachowaniem należytej 
staranności

e) Monitorowanie oraz ciągła poprawa 
skuteczności systemu należytej staranności

Or. en

Poprawka 506
Maria Arena

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera e – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

e) Monitorowanie wdrażania i 
skuteczności wprowadzonych środków 
oraz ciągła poprawa skuteczności działań 

e) Monitorowanie wdrażania i 
skuteczności wprowadzonych środków 
oraz ciągła poprawa skuteczności systemu 
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związanych z zachowaniem należytej 
staranności

należytej staranności

Or. en

Poprawka 507
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera e – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

e) Monitorowanie wdrażania i 
skuteczności wprowadzonych środków 
oraz ciągła poprawa skuteczności działań 
związanych z zachowaniem należytej 
staranności

e) Monitorowanie oraz ciągła poprawa 
skuteczności systemu należytej staranności 
i jego wdrażania

Or. en

Poprawka 508
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera e – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny okresowo 
sprawdzać, czy ich działania rzeczywiście 
przyczyniają się do ograniczenia szkód, a 
jeśli nie, odpowiednio te działania 
dostosowywać lub opracowywać inne 
działania. Taki system powinien opierać 
się na wskaźnikach jakościowych i 
ilościowych oraz na wewnętrznej i 
zewnętrznej informacji zwrotnej.

skreśla się

Or. en

Poprawka 509
Maria Arena
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Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera e – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny okresowo 
sprawdzać, czy ich działania rzeczywiście 
przyczyniają się do ograniczenia szkód, a 
jeśli nie, odpowiednio te działania 
dostosowywać lub opracowywać inne 
działania. Taki system powinien opierać 
się na wskaźnikach jakościowych i 
ilościowych oraz na wewnętrznej i 
zewnętrznej informacji zwrotnej.

Podmioty gospodarcze powinny okresowo 
sprawdzać, czy ich systemy należytej 
staranności są odpowiednie do 
zapobiegania szkodom i zapewniają 
zgodność produktów i towarów z ramami, 
a jeśli nie, odpowiednio je dostosowywać 
lub opracowywać inne działania. System 
oceny należytej staranności powinien 
opierać się na wskaźnikach jakościowych i 
ilościowych oraz na wewnętrznej i 
zewnętrznej informacji zwrotnej, a także 
na jasnych procesach rozliczalności.

Or. en

Poprawka 510
Nicolae Ştefănuță, Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera e – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny okresowo 
sprawdzać, czy ich działania rzeczywiście 
przyczyniają się do ograniczenia szkód, a 
jeśli nie, odpowiednio te działania 
dostosowywać lub opracowywać inne 
działania. Taki system powinien opierać 
się na wskaźnikach jakościowych i 
ilościowych oraz na wewnętrznej i 
zewnętrznej informacji zwrotnej.

Podmioty gospodarcze powinny okresowo 
sprawdzać, czy ich systemy należytej 
staranności są odpowiednie do 
zapobiegania szkodom i zapewniają 
zgodność produktów i towarów z ramami, 
a jeśli nie, odpowiednio je dostosowywać 
lub opracowywać inne działania. Ocena 
systemu należytej staranności powinna 
opierać się na wskaźnikach jakościowych i 
ilościowych, na wewnętrznej i zewnętrznej 
informacji zwrotnej, a także na jasnych 
procesach rozliczalności.

Or. en

Poprawka 511
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Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera e – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny okresowo 
sprawdzać, czy ich działania rzeczywiście 
przyczyniają się do ograniczenia szkód, a 
jeśli nie, odpowiednio te działania 
dostosowywać lub opracowywać inne 
działania. Taki system powinien opierać 
się na wskaźnikach jakościowych i 
ilościowych oraz na wewnętrznej i 
zewnętrznej informacji zwrotnej.

Podmioty gospodarcze powinny okresowo 
sprawdzać, czy ich systemy należytej 
staranności są odpowiednie do 
zapobiegania szkodom i zapewniają 
zgodność produktów i towarów z ramami, 
a jeśli nie, odpowiednio je dostosowywać 
lub opracowywać inne działania. Ocena 
systemu należytej staranności powinna 
opierać się na wskaźnikach jakościowych i 
ilościowych, na wewnętrznej i zewnętrznej 
informacji zwrotnej, a także na jasnych 
procesach rozliczalności.

Or. en

Poprawka 512
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera e – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny okresowo 
sprawdzać, czy ich działania rzeczywiście 
przyczyniają się do ograniczenia szkód, a 
jeśli nie, odpowiednio te działania 
dostosowywać lub opracowywać inne 
działania. Taki system powinien opierać 
się na wskaźnikach jakościowych i 
ilościowych oraz na wewnętrznej i 
zewnętrznej informacji zwrotnej.

Podmioty gospodarcze powinny okresowo 
sprawdzać, czy ich systemy należytej 
staranności są odpowiednie do 
zapobiegania szkodom i zapewniają 
zgodność produktów i towarów z ramami, 
a jeśli nie, odpowiednio je dostosowywać 
lub opracowywać inne działania. Ocena 
systemu należytej staranności powinna 
opierać się na wskaźnikach jakościowych i 
ilościowych, na wewnętrznej i zewnętrznej 
informacji zwrotnej, a także na jasnych 
procesach rozliczalności.

Or. en
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Poprawka 513
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3– litera e – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny okresowo 
sprawdzać, czy ich działania rzeczywiście 
przyczyniają się do ograniczenia szkód, a 
jeśli nie, odpowiednio te działania 
dostosowywać lub opracowywać inne 
działania. Taki system powinien opierać 
się na wskaźnikach jakościowych i 
ilościowych oraz na wewnętrznej i 
zewnętrznej informacji zwrotnej.

Podmioty gospodarcze powinny podlegać 
kontrolom i okresowo sprawdzać, czy ich 
działania rzeczywiście przyczyniają się do 
ograniczenia szkód, a jeśli nie, 
odpowiednio te działania dostosowywać 
lub opracowywać inne działania. Taki 
system powinien opierać się na kontrolach 
przeprowadzanych przez właściwe organy 
UE, na wskaźnikach jakościowych i 
ilościowych oraz na wewnętrznej i 
zewnętrznej informacji zwrotnej.

Or. fr

Poprawka 514
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera f – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

f) Włączenie systemów certyfikacji 
prowadzonych przez strony trzecie

f) Włączenie systemów certyfikacji

Or. fr

Poprawka 515
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera f – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą stanowić uzupełnienie 

Systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą zastąpić elementy 
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i dodatkowy wkład informacyjny do 
elementów oceny i ograniczania ryzyka w 
ramach systemów zasad należytej 
staranności, o ile takie systemy są 
odpowiednie pod względem zakresu i 
skuteczności kryteriów dotyczących 
zrównoważoności oraz o ile zachowują one 
odpowiedni poziom przejrzystości, 
bezstronności i niezawodności. Systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie powinny także spełniać konkretne 
kryteria dotyczące zarządzania obejmujące 
niezależność od branży, uwzględnienie 
interesów społecznych i środowiskowych 
przy ustalaniu norm, niezależną kontrolę 
przez stronę trzecią, publiczne ujawnianie 
sprawozdań z kontroli, przejrzystość na 
wszystkich etapach i otwartość. Dopiero 
po przeprowadzeniu przez podmiot 
gospodarczy takiej oceny zakresu i 
skuteczności kryteriów dotyczących 
zrównoważoności i zarządzania, w 
stosownych przypadkach i w razie 
potrzeby może on zadecydować o 
uwzględnieniu systemów stron trzecich. 
Certyfikacja stron trzecich nie powinna 
jednak powodować ograniczenia zasady 
odpowiedzialności podmiotu 
gospodarczego.

oceny i ograniczania ryzyka w ramach 
systemów zasad należytej staranności, o ile 
takie systemy są odpowiednie pod 
względem zakresu i skuteczności kryteriów 
dotyczących zrównoważoności oraz o ile 
zachowują one odpowiedni poziom 
przejrzystości, bezstronności i 
niezawodności. Systemy certyfikacji 
prowadzone przez strony trzecie powinny 
także spełniać konkretne kryteria 
dotyczące zarządzania obejmujące 
uwzględnienie interesów społecznych i 
środowiskowych przy ustalaniu norm, 
niezależną kontrolę przez stronę trzecią, 
publiczne ujawnianie sprawozdań z 
kontroli, przejrzystość na wszystkich 
etapach i otwartość.

Or. es

Poprawka 516
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3– litera f – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą stanowić uzupełnienie 
i dodatkowy wkład informacyjny do 
elementów oceny i ograniczania ryzyka w 
ramach systemów zasad należytej 
staranności, o ile takie systemy są 
odpowiednie pod względem zakresu i 

Systemy certyfikacji mogą stanowić 
uzupełnienie i dodatkowy wkład 
informacyjny do elementów oceny i 
ograniczania ryzyka w ramach systemów 
zasad należytej staranności, o ile takie 
systemy są odpowiednie pod względem 
zakresu i skuteczności kryteriów 
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skuteczności kryteriów dotyczących 
zrównoważoności oraz o ile zachowują one 
odpowiedni poziom przejrzystości, 
bezstronności i niezawodności. Systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie powinny także spełniać konkretne 
kryteria dotyczące zarządzania 
obejmujące niezależność od branży, 
uwzględnienie interesów społecznych i 
środowiskowych przy ustalaniu norm, 
niezależną kontrolę przez stronę trzecią, 
publiczne ujawnianie sprawozdań z 
kontroli, przejrzystość na wszystkich 
etapach i otwartość. Dopiero po 
przeprowadzeniu przez podmiot 
gospodarczy takiej oceny zakresu i 
skuteczności kryteriów dotyczących 
zrównoważoności i zarządzania, w 
stosownych przypadkach i w razie 
potrzeby może on zadecydować o 
uwzględnieniu systemów stron trzecich. 
Certyfikacja stron trzecich nie powinna 
jednak powodować ograniczenia zasady 
odpowiedzialności podmiotu 
gospodarczego.

dotyczących zrównoważoności oraz o ile 
zachowują one odpowiedni poziom 
przejrzystości, bezstronności i 
niezawodności. Systemy certyfikacji 
powinny być prowadzone przez organy 
krajowe właściwego szczebla, które 
zgodnie z interesem publicznym będą 
zapewniać niezależność tych systemów od 
branży, uwzględnienie interesów 
społecznych i środowiskowych przy 
ustalaniu norm, niezależną kontrolę przez 
stronę trzecią, publiczne ujawnianie 
sprawozdań z kontroli, przejrzystość na 
wszystkich etapach i otwartość.

Or. fr

Poprawka 517
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera f – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą stanowić uzupełnienie 
i dodatkowy wkład informacyjny do 
elementów oceny i ograniczania ryzyka w 
ramach systemów zasad należytej 
staranności, o ile takie systemy są 
odpowiednie pod względem zakresu i 
skuteczności kryteriów dotyczących 
zrównoważoności oraz o ile zachowują one 
odpowiedni poziom przejrzystości, 
bezstronności i niezawodności. Systemy 

Systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą stanowić uzupełnienie 
i dodatkowy wkład informacyjny do 
elementów oceny i ograniczania ryzyka w 
ramach systemów zasad należytej 
staranności, o ile takie systemy są 
odpowiednie pod względem zakresu i 
skuteczności kryteriów dotyczących 
zrównoważoności oraz o ile zachowują one 
odpowiedni poziom przejrzystości, 
bezstronności i niezawodności. Systemy 
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certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie powinny także spełniać konkretne 
kryteria dotyczące zarządzania obejmujące 
niezależność od branży, uwzględnienie 
interesów społecznych i środowiskowych 
przy ustalaniu norm, niezależną kontrolę 
przez stronę trzecią, publiczne ujawnianie 
sprawozdań z kontroli, przejrzystość na 
wszystkich etapach i otwartość. Dopiero po 
przeprowadzeniu przez podmiot 
gospodarczy takiej oceny zakresu i 
skuteczności kryteriów dotyczących 
zrównoważoności i zarządzania, w 
stosownych przypadkach i w razie 
potrzeby może on zadecydować o 
uwzględnieniu systemów stron trzecich. 
Certyfikacja stron trzecich nie powinna 
jednak powodować ograniczenia zasady 
odpowiedzialności podmiotu 
gospodarczego.

certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie powinny także spełniać konkretne 
kryteria dotyczące zarządzania obejmujące 
niezależność od branży, uwzględnienie 
interesów społecznych i środowiskowych 
przy ustalaniu norm, niezależną kontrolę 
przez stronę trzecią, publiczne ujawnianie 
sprawozdań z kontroli, przejrzystość na 
wszystkich etapach i otwartość. Systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie powinny stanowić uzupełnienie 
systemów należytej staranności przez 
zapewnienie identyfikacji pochodzenia 
produktów. Dopiero po przeprowadzeniu 
przez podmiot gospodarczy takiej oceny 
zakresu i skuteczności kryteriów 
dotyczących zrównoważoności i 
zarządzania, w stosownych przypadkach i 
w razie potrzeby może on zadecydować o 
uwzględnieniu systemów stron trzecich. 
Certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie nie powinna jednak powodować 
ograniczenia zasady odpowiedzialności 
podmiotu gospodarczego.

Or. en

Poprawka 518
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera f – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą stanowić uzupełnienie 
i dodatkowy wkład informacyjny do 
elementów oceny i ograniczania ryzyka w 
ramach systemów zasad należytej 
staranności, o ile takie systemy są 
odpowiednie pod względem zakresu i 
skuteczności kryteriów dotyczących 
zrównoważoności oraz o ile zachowują one 
odpowiedni poziom przejrzystości, 
bezstronności i niezawodności. Systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 

Systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą stanowić uzupełnienie 
i dodatkowy wkład informacyjny do 
elementów oceny i ograniczania ryzyka w 
ramach systemów zasad należytej 
staranności, o ile takie systemy są 
odpowiednie pod względem zakresu i 
skuteczności kryteriów dotyczących 
zrównoważoności oraz o ile zachowują one 
odpowiedni poziom przejrzystości, 
bezstronności i niezawodności. Systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
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trzecie powinny także spełniać konkretne 
kryteria dotyczące zarządzania obejmujące 
niezależność od branży, uwzględnienie 
interesów społecznych i środowiskowych 
przy ustalaniu norm, niezależną kontrolę 
przez stronę trzecią, publiczne ujawnianie 
sprawozdań z kontroli, przejrzystość na 
wszystkich etapach i otwartość. Dopiero po 
przeprowadzeniu przez podmiot 
gospodarczy takiej oceny zakresu i 
skuteczności kryteriów dotyczących 
zrównoważoności i zarządzania, w 
stosownych przypadkach i w razie 
potrzeby może on zadecydować o 
uwzględnieniu systemów stron trzecich. 
Certyfikacja stron trzecich nie powinna 
jednak powodować ograniczenia zasady 
odpowiedzialności podmiotu 
gospodarczego.

trzecie powinny także spełniać konkretne 
kryteria dotyczące zarządzania obejmujące 
niezależność od branży, uwzględnienie 
interesów społecznych i środowiskowych 
przy ustalaniu norm, niezależną kontrolę 
przez stronę trzecią, publiczne ujawnianie 
sprawozdań z kontroli, przejrzystość na 
wszystkich etapach i otwartość. Dopiero po 
przeprowadzeniu przez podmiot 
gospodarczy takiej oceny zakresu i 
skuteczności kryteriów dotyczących 
zrównoważoności i zarządzania, w 
stosownych przypadkach i w razie 
potrzeby może on zadecydować o 
uwzględnieniu systemów stron trzecich. 
Certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie nie powinna jednak powodować 
ograniczenia zasady odpowiedzialności 
podmiotu gospodarczego. W miarę 
możliwości należy korzystać z 
dotychczasowych systemów certyfikacji i 
monitorowania.

Or. en

Poprawka 519
Michal Wiezik, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera f – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą stanowić uzupełnienie 
i dodatkowy wkład informacyjny do 
elementów oceny i ograniczania ryzyka w 
ramach systemów zasad należytej 
staranności, o ile takie systemy są 
odpowiednie pod względem zakresu i 
skuteczności kryteriów dotyczących 
zrównoważoności oraz o ile zachowują one 
odpowiedni poziom przejrzystości, 
bezstronności i niezawodności. Systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie powinny także spełniać konkretne 
kryteria dotyczące zarządzania obejmujące 

Systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą stanowić uzupełnienie 
i dodatkowy wkład informacyjny do 
elementów oceny i ograniczania ryzyka w 
ramach systemów zasad należytej 
staranności, o ile takie systemy są 
odpowiednie pod względem zakresu i 
skuteczności kryteriów dotyczących 
zrównoważoności oraz o ile zachowują one 
odpowiedni poziom przejrzystości, 
bezstronności i niezawodności. W takich 
systemach należy przyznawać certyfikaty 
tylko tym produktom, w których 
certyfikowano 100 % składników. 



PE655.680v01-00 300/344 AM\1210205PL.docx

PL

niezależność od branży, uwzględnienie 
interesów społecznych i środowiskowych 
przy ustalaniu norm, niezależną kontrolę 
przez stronę trzecią, publiczne ujawnianie 
sprawozdań z kontroli, przejrzystość na 
wszystkich etapach i otwartość. Dopiero po 
przeprowadzeniu przez podmiot 
gospodarczy takiej oceny zakresu i 
skuteczności kryteriów dotyczących 
zrównoważoności i zarządzania, w 
stosownych przypadkach i w razie 
potrzeby może on zadecydować o 
uwzględnieniu systemów stron trzecich. 
Certyfikacja stron trzecich nie powinna 
jednak powodować ograniczenia zasady 
odpowiedzialności podmiotu 
gospodarczego.

Systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie powinny także spełniać 
konkretne kryteria dotyczące zarządzania 
obejmujące niezależność od branży, 
uwzględnienie interesów społecznych i 
środowiskowych przy ustalaniu norm, 
niezależną kontrolę przez stronę trzecią, 
publiczne ujawnianie sprawozdań z 
kontroli, przejrzystość na wszystkich 
etapach i otwartość. Dopiero po 
przeprowadzeniu przez podmiot 
gospodarczy takiej oceny zakresu i 
skuteczności kryteriów dotyczących 
zrównoważoności i zarządzania, w 
stosownych przypadkach i w razie 
potrzeby może on zadecydować o 
uwzględnieniu systemów stron trzecich. 
Certyfikacja prowadzona przez strony 
trzecie nie powinna jednak powodować 
ograniczenia zasady odpowiedzialności 
podmiotu gospodarczego.

Or. en

Poprawka 520
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera f – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą stanowić uzupełnienie 
i dodatkowy wkład informacyjny do 
elementów oceny i ograniczania ryzyka w 
ramach systemów zasad należytej 
staranności, o ile takie systemy są 
odpowiednie pod względem zakresu i 
skuteczności kryteriów dotyczących 
zrównoważoności oraz o ile zachowują one 
odpowiedni poziom przejrzystości, 
bezstronności i niezawodności. Systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie powinny także spełniać konkretne 
kryteria dotyczące zarządzania obejmujące 
niezależność od branży, uwzględnienie 

Systemy certyfikacji prowadzone przez 
strony trzecie mogą stanowić uzupełnienie 
i dodatkowy wkład informacyjny do 
elementów oceny i ograniczania ryzyka w 
ramach systemów zasad należytej 
staranności, o ile takie systemy są 
odpowiednie pod względem zakresu i 
skuteczności kryteriów dotyczących 
zrównoważoności oraz o ile zachowują one 
odpowiedni poziom przejrzystości, 
bezstronności i niezawodności. Systemy 
certyfikacji prowadzone przez strony 
trzecie powinny także spełniać konkretne 
kryteria dotyczące zarządzania obejmujące 
niezależność od branży, uwzględnienie 
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interesów społecznych i środowiskowych 
przy ustalaniu norm, niezależną kontrolę 
przez stronę trzecią, publiczne ujawnianie 
sprawozdań z kontroli, przejrzystość na 
wszystkich etapach i otwartość. Dopiero 
po przeprowadzeniu przez podmiot 
gospodarczy takiej oceny zakresu i 
skuteczności kryteriów dotyczących 
zrównoważoności i zarządzania, w 
stosownych przypadkach i w razie 
potrzeby może on zadecydować o 
uwzględnieniu systemów stron trzecich. 
Certyfikacja stron trzecich nie powinna 
jednak powodować ograniczenia zasady 
odpowiedzialności podmiotu 
gospodarczego.

interesów społecznych i środowiskowych 
przy ustalaniu norm, niezależną kontrolę 
przez stronę trzecią, publiczne ujawnianie 
sprawozdań z kontroli, przejrzystość na 
wszystkich etapach i otwartość. Podczas 
opracowywania systemów 
odpowiedzialności należy wziąć pod 
uwagę kwestie wdrożenia systemów stron 
trzecich i zapewnienia zgodności z nimi. 
Komisja powinna ustanowić minimalne 
kryteria dotyczące systemów certyfikacji i 
powinna poddawać certyfikacji takie 
systemy certyfikacji; podmioty powinny 
mieć możliwość korzystania z systemów 
certyfikacji certyfikowanych przez UE 
jako zgodne z normą branżową.

Or. en

Poprawka 521
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera f – akapit 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Normy i systemy certyfikacji, które 
pomagają identyfikować i promować 
produkty niepowodujące wylesiania 
należy wzmocnić m.in. przez takie 
działania jak badania na temat ich wad i 
zalet, a także przez opracowanie 
wytycznych, w tym oceny w oparciu o 
określone kryteria w celu wykazania 
wiarygodności i solidności poszczególnych 
norm i systemów. Kryteria te powinny 
obejmować takie aspekty jak 
niezawodność procesów certyfikacji i 
akredytacji, niezależny monitoring, 
możliwości monitorowania łańcucha 
dostaw, wymogi w zakresie ochrony lasów 
pierwotnych i ekosystemów o wysokiej 
wartości bioróżnorodności.

Or. en
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Poprawka 522
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) konstruktywne konsultacje ze 
społecznościami lokalnymi, w tym za 
pośrednictwem mechanizmów 
dotyczących rozpatrywania skarg i 
dochodzenia roszczeń;
podmioty gospodarcze powinny zapewnić, 
by społeczności lokalne i tubylcze miały 
dostęp do kanałów zgłaszania zagrożeń i 
obaw oraz dzielenia się wiedzą tubylczą i 
lokalną. Należy również stworzyć 
społecznościom lokalnym kanały 
umożliwiające składanie skarg i włączyć 
to działanie do procesu należytej 
staranności;

Or. en

Poprawka 523
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera g – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Unia może prowadzić z krajami będącymi 
producentami produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
(„krajami partnerskimi”) negocjacje w 
sprawie umów o dobrowolnym 
partnerstwie, które nakładają na strony 
prawnie wiążący obowiązek wdrożenia 
systemu zezwoleń oraz uregulowania 
handlu produktami stanowiącymi 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
zgodnie z prawem krajowym danego kraju 

Unia może prowadzić z krajami będącymi 
producentami produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
(„krajami partnerskimi”) negocjacje w 
sprawie umów o dobrowolnym 
partnerstwie, które nakładają na strony 
prawnie wiążący obowiązek wdrożenia 
systemu zezwoleń oraz uregulowania 
handlu produktami stanowiącymi 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
zgodnie z prawem krajowym danego kraju 
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będącego producentem produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz z kryteriami 
dotyczącymi środowiska i praw człowieka 
określonymi we wniosku. Produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów pochodzące z krajów 
partnerskich, z którymi zawarto umowy o 
dobrowolnym partnerstwie, należy uznać – 
do celów wniosku – za stwarzające 
minimalne ryzyko.

będącego producentem produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz z kryteriami 
dotyczącymi środowiska i praw człowieka 
określonymi we wniosku. Produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów pochodzące z krajów 
partnerskich, z którymi zawarto umowy o 
dobrowolnym partnerstwie, należy uznać – 
do celów wniosku – za stwarzające 
minimalne ryzyko w zakresie, w jakim 
realizuje się umowę o partnerstwie. 
Między Unią i państwami produkującymi 
produkty stanowiące zagrożenie dla lasów 
i ekosystemów można negocjować umowy 
o dobrowolnym partnerstwie, aby 
wyeliminować powodujące wylesianie 
czynniki po stronie podaży, takie jak słabe 
gospodarowanie lasami i gruntami oraz 
brak ochrony praw społeczności do ziemi. 
Takie umowy powinny opierać się na 
krajowych dialogach z wieloma 
zainteresowanymi stronami, aby zapewnić 
udział społeczności leśnych, małych 
gospodarstw rolnych i społeczeństwa 
obywatelskiego w dyskusji i rozwiązać 
kwestie związane z prawem krajowym i 
polityką krajową.

Or. en

Poprawka 524
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera g – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Unia może prowadzić z krajami będącymi 
producentami produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
(„krajami partnerskimi”) negocjacje w 
sprawie umów o dobrowolnym 
partnerstwie, które nakładają na strony 
prawnie wiążący obowiązek wdrożenia 
systemu zezwoleń oraz uregulowania 

Unia powinna prowadzić z krajami 
będącymi producentami produktów 
przyczyniających się do wylesiania 
(„krajami partnerskimi”) negocjacje w 
sprawie umów o (dobrowolnym) 
partnerstwie, które nakładają na strony 
prawnie wiążący obowiązek wdrożenia 
systemu zezwoleń oraz uregulowania 
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handlu produktami stanowiącymi 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
zgodnie z prawem krajowym danego kraju 
będącego producentem produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz z kryteriami 
dotyczącymi środowiska i praw człowieka 
określonymi we wniosku. Produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów pochodzące z krajów 
partnerskich, z którymi zawarto umowy o 
dobrowolnym partnerstwie, należy uznać – 
do celów wniosku – za stwarzające 
minimalne ryzyko.

handlu tymi produktami zgodnie z prawem 
krajowym danego kraju będącego 
producentem oraz z kryteriami 
dotyczącymi środowiska i praw człowieka 
określonymi we wniosku. Produkty objęte 
zakresem wniosku, pochodzące z krajów 
partnerskich, z którymi zawarto umowy o 
(dobrowolnym) partnerstwie, należy uznać 
– do celów wniosku – za stwarzające 
minimalne ryzyko.

Or. en

Poprawka 525
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera g – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Unia może prowadzić z krajami będącymi 
producentami produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
(„krajami partnerskimi”) negocjacje w 
sprawie umów o dobrowolnym 
partnerstwie, które nakładają na strony 
prawnie wiążący obowiązek wdrożenia 
systemu zezwoleń oraz uregulowania 
handlu produktami stanowiącymi 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
zgodnie z prawem krajowym danego kraju 
będącego producentem produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz z kryteriami 
dotyczącymi środowiska i praw człowieka 
określonymi we wniosku. Produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów pochodzące z krajów 
partnerskich, z którymi zawarto umowy o 
dobrowolnym partnerstwie, należy uznać – 
do celów wniosku – za stwarzające 

Unia może prowadzić z krajami będącymi 
producentami produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
naturalnych („krajami partnerskimi”) 
negocjacje w sprawie umów o 
dobrowolnym partnerstwie, które nakładają 
na strony prawnie wiążący obowiązek 
wdrożenia systemu zezwoleń oraz 
uregulowania handlu produktami 
stanowiącymi zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów naturalnych zgodnie z 
prawem krajowym danego kraju będącego 
producentem produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
naturalnych oraz z kryteriami dotyczącymi 
ochrony lasów, ekosystemów naturalnych 
i związanych z nimi praw człowieka 
określonymi we wniosku. Produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów naturalnych pochodzące z 
krajów partnerskich, z którymi zawarto 
umowy o dobrowolnym partnerstwie, 
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minimalne ryzyko. należy uznać – do celów wniosku – za 
stwarzające minimalne ryzyko.

Or. cs

Poprawka 526
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera g – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Unia może prowadzić z krajami będącymi 
producentami produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
(„krajami partnerskimi”) negocjacje w 
sprawie umów o dobrowolnym 
partnerstwie, które nakładają na strony 
prawnie wiążący obowiązek wdrożenia 
systemu zezwoleń oraz uregulowania 
handlu produktami stanowiącymi 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
zgodnie z prawem krajowym danego kraju 
będącego producentem produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz z kryteriami 
dotyczącymi środowiska i praw człowieka 
określonymi we wniosku. Produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów pochodzące z krajów 
partnerskich, z którymi zawarto umowy o 
dobrowolnym partnerstwie, należy uznać – 
do celów wniosku – za stwarzające 
minimalne ryzyko.

Unia może prowadzić z krajami będącymi 
producentami produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
(„krajami partnerskimi”) negocjacje w 
sprawie umów o dobrowolnym 
partnerstwie, które nakładają na strony 
prawnie wiążący obowiązek wdrożenia 
systemu zezwoleń oraz uregulowania 
handlu produktami stanowiącymi 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
zgodnie z prawem krajowym danego kraju 
będącego producentem produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz z kryteriami 
dotyczącymi środowiska i praw człowieka 
określonymi we wniosku. Produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów pochodzące z krajów 
partnerskich, z którymi zawarto umowy o 
dobrowolnym partnerstwie, należy uznać – 
do celów wniosku – za stwarzające 
minimalne ryzyko w zakresie, w jakim 
realizuje się umowę o partnerstwie.

Or. en

Poprawka 527
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera g – akapit 1
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Projekt rezolucji Poprawka

Unia może prowadzić z krajami będącymi 
producentami produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
(„krajami partnerskimi”) negocjacje w 
sprawie umów o dobrowolnym 
partnerstwie, które nakładają na strony 
prawnie wiążący obowiązek wdrożenia 
systemu zezwoleń oraz uregulowania 
handlu produktami stanowiącymi 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
zgodnie z prawem krajowym danego kraju 
będącego producentem produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz z kryteriami 
dotyczącymi środowiska i praw człowieka 
określonymi we wniosku. Produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów pochodzące z krajów 
partnerskich, z którymi zawarto umowy o 
dobrowolnym partnerstwie, należy uznać – 
do celów wniosku – za stwarzające 
minimalne ryzyko.

Unia może prowadzić z krajami będącymi 
producentami produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
(„krajami partnerskimi”) negocjacje w 
sprawie umów o dobrowolnym 
partnerstwie, które nakładają na strony 
prawnie wiążący obowiązek wdrożenia 
systemu zezwoleń oraz uregulowania 
handlu produktami stanowiącymi 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
zgodnie z prawem krajowym danego kraju 
będącego producentem produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz z kryteriami 
dotyczącymi środowiska i praw człowieka 
określonymi we wniosku. Produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów pochodzące z krajów 
partnerskich, z którymi zawarto umowy o 
dobrowolnym partnerstwie, należy uznać – 
do celów wniosku – za stwarzające 
minimalne ryzyko w zakresie, w jakim 
realizuje się umowę o partnerstwie.

Or. en

Poprawka 528
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3 – litera g – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Unia może prowadzić z krajami będącymi 
producentami produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
(„krajami partnerskimi”) negocjacje w 
sprawie umów o dobrowolnym 
partnerstwie, które nakładają na strony 
prawnie wiążący obowiązek wdrożenia 
systemu zezwoleń oraz uregulowania 
handlu produktami stanowiącymi 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 

Unia może prowadzić z krajami będącymi 
producentami produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
(„krajami partnerskimi”) negocjacje w 
sprawie umów o dobrowolnym 
partnerstwie w dziedzinie produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów, które nakładają na strony 
prawnie wiążący obowiązek wdrożenia 
systemu zezwoleń oraz uregulowania 
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zgodnie z prawem krajowym danego kraju 
będącego producentem produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz z kryteriami 
dotyczącymi środowiska i praw człowieka 
określonymi we wniosku. Produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów pochodzące z krajów 
partnerskich, z którymi zawarto umowy o 
dobrowolnym partnerstwie, należy uznać – 
do celów wniosku – za stwarzające 
minimalne ryzyko.

handlu produktami stanowiącymi 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów 
zgodnie z prawem krajowym danego kraju 
będącego producentem produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów oraz z kryteriami 
dotyczącymi środowiska i praw człowieka 
określonymi we wniosku. Produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów pochodzące z krajów 
partnerskich, z którymi zawarto umowy o 
dobrowolnym partnerstwie w dziedzinie 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ekosystemów, należy uznać – do 
celów wniosku – za stwarzające minimalne 
ryzyko.

Or. en

Poprawka 529
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – akapit 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny: Podmioty powinny utworzyć skuteczne 
mechanizmy konsultacji, aby umożliwić 
udział dotkniętych tą działalnością stron 
trzecich i zapewnić odpowiednie publiczne 
przekazywanie informacji.

Or. en

Poprawka 530
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – akapit 1 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) prowadzić odpowiednie, terminowe 
i bezpośrednie konsultacje z 

skreśla się
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zainteresowanymi stronami, na które ich 
działania mają lub mogą mieć wpływ;

Or. en

Poprawka 531
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – akapit 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) odpowiednio uwzględnić punkt 
widzenia zainteresowanych stron przy 
określaniu i wdrażaniu środków należytej 
staranności;

skreśla się

Or. en

Poprawka 532
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – akapit 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) zapewnić uczestnictwo 
przedstawicieli związków zawodowych i 
pracowników w określaniu i wdrażaniu 
środków należytej staranności;

skreśla się

Or. en

Poprawka 533
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – akapit 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka
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d) ustanowić mechanizm wczesnego 
ostrzegania umożliwiający pracownikom i 
zainteresowanym stronom, którzy mają 
uzasadnione zastrzeżenia, informowanie 
podmiotu gospodarczego o wszelkim 
ryzyku wystąpienia szkód w całym 
łańcuchu wartości. Podmiot gospodarczy 
powinien uwzględnić te informacje w 
swoich procedurach należytej staranności.

skreśla się

Or. en

Poprawka 534
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – akapit 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) ustanowić mechanizm wczesnego 
ostrzegania umożliwiający pracownikom i 
zainteresowanym stronom, którzy mają 
uzasadnione zastrzeżenia, informowanie 
podmiotu gospodarczego o wszelkim 
ryzyku wystąpienia szkód w całym 
łańcuchu wartości. Podmiot gospodarczy 
powinien uwzględnić te informacje w 
swoich procedurach należytej staranności.

d) ustanowić mechanizm wczesnego 
ostrzegania umożliwiający pracownikom i 
zainteresowanym stronom, którzy mają 
uzasadnione zastrzeżenia, informowanie 
podmiotu gospodarczego o wszelkim 
ryzyku wystąpienia szkód dla lasów i 
ekosystemów naturalnych w całym 
łańcuchu wartości. Podmiot gospodarczy 
powinien uwzględnić te informacje w 
swoich procedurach należytej staranności.

Or. cs

Poprawka 535
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

da) ustanowić mechanizmy 
rozpatrywania skarg i dochodzenia 
roszczeń, by społeczności lokalne i ludy 
tubylcze zawsze miały możliwość 
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wnoszenia skarg i ostrzegania o 
zagrożeniach;

Or. en

Poprawka 536
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

da) odpowiednio uwzględnić 
społeczności lokalne, ludy tubylcze oraz 
obrońców praw własności gruntu i 
środowiska.

Or. en

Poprawka 537
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny 
przedkładać właściwemu organowi 
regularne sprawozdania dotyczące ich 
procedur należytej staranności i 
konsultacji, zidentyfikowanego ryzyka, 
procedur analizy ryzyka, ograniczania 
ryzyka i środków zaradczych, a także 
wdrażania i wyników sporządzone z 
zapewnieniem dostępu publicznego oraz w 
odpowiedni i przystępny sposób.

Podmioty powinny przedkładać roczne 
sprawozdania dotyczące ich procedur 
należytej staranności w łańcuchu dostaw.

Or. en

Poprawka 538
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță
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Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny 
przedkładać właściwemu organowi 
regularne sprawozdania dotyczące ich 
procedur należytej staranności i 
konsultacji, zidentyfikowanego ryzyka, 
procedur analizy ryzyka, ograniczania 
ryzyka i środków zaradczych, a także 
wdrażania i wyników sporządzone z 
zapewnieniem dostępu publicznego oraz w 
odpowiedni i przystępny sposób.

Podmioty gospodarcze powinny 
przedkładać właściwemu organowi roczne 
sprawozdania dotyczące systemu, z którego 
korzystają, i sposobu zastosowania go do 
danych produktów, ich procedur należytej 
staranności i konsultacji, 
zidentyfikowanego ryzyka, procedur 
analizy ryzyka, ograniczania ryzyka i 
środków zaradczych, a także wdrażania i 
wyników sporządzone z zapewnieniem 
dostępu publicznego oraz w odpowiedni i 
przystępny sposób.

Or. en

Poprawka 539
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny 
przedkładać właściwemu organowi 
regularne sprawozdania dotyczące ich 
procedur należytej staranności i 
konsultacji, zidentyfikowanego ryzyka, 
procedur analizy ryzyka, ograniczania 
ryzyka i środków zaradczych, a także 
wdrażania i wyników sporządzone z 
zapewnieniem dostępu publicznego oraz w 
odpowiedni i przystępny sposób.

Podmioty gospodarcze powinny 
przedkładać właściwemu organowi 
regularne sprawozdania dotyczące ich 
procedur należytej staranności i 
konsultacji, zidentyfikowanego ryzyka, 
procedur analizy ryzyka, ograniczania 
ryzyka i środków zaradczych, a także 
wdrażania i wyników sporządzone z 
zapewnieniem dostępu publicznego oraz w 
odpowiedni i przystępny sposób, co nie 
spowoduje nieproporcjonalnego 
obciążenia w szczególności dla małych i 
średnich przedsiębiorstw.

Or. cs
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Poprawka 540
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny 
przedkładać właściwemu organowi 
regularne sprawozdania dotyczące ich 
procedur należytej staranności i 
konsultacji, zidentyfikowanego ryzyka, 
procedur analizy ryzyka, ograniczania 
ryzyka i środków zaradczych, a także 
wdrażania i wyników sporządzone z 
zapewnieniem dostępu publicznego oraz w 
odpowiedni i przystępny sposób.

Podmioty gospodarcze powinny 
przedkładać właściwemu organowi 
regularne sprawozdania dotyczące 
wdrożonych środków w zakresie 
odpowiedzialności za środowisko i 
konsultacji, zidentyfikowanego ryzyka, 
procedur analizy ryzyka, ograniczania 
ryzyka i środków zaradczych, a także 
wdrażania i wyników sporządzone z 
zapewnieniem dostępu publicznego oraz w 
odpowiedni i przystępny sposób.

Or. fr

Poprawka 541
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna przyjąć akty 
delegowane, aby określić format, 
częstotliwość i elementy sprawozdań. W 
szczególności podmioty gospodarcze 
powinny zgłaszać, między innymi, 
zidentyfikowane ryzyko i wpływ; działania 
podjęte w celu powstrzymania i 
naprawienia istniejących nadużyć oraz 
zapobiegania ryzyku nadużyć i 
ograniczania tego ryzyka, jak również ich 
skutków; środki i wyniki monitorowania 
realizacji i skuteczności takich działań, 
ostrzeżenia otrzymane za pośrednictwem 
mechanizmu wczesnego ostrzegania i 
sposób, w jaki podmiot gospodarczy 

Komisja powinna przyjąć akty 
delegowane, aby określić format, 
częstotliwość i elementy sprawozdań. W 
szczególności podmioty gospodarcze 
powinny zgłaszać, między innymi, system, 
z którego korzystają, i sposób 
zastosowania go do danych produktów, 
zidentyfikowane ryzyko i wpływ; działania 
podjęte w celu powstrzymania i 
naprawienia istniejących nadużyć oraz 
zapobiegania ryzyku nadużyć i 
ograniczania tego ryzyka, jak również ich 
skutków; środki i wyniki monitorowania 
realizacji i skuteczności takich działań, 
ostrzeżenia otrzymane za pośrednictwem 
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uwzględnił je w swoich procedurach 
należytej staranności, a także wykaz 
wszystkich spółek zależnych, 
podwykonawców i dostawców, produktów 
oraz ich liczby i pochodzenia. 
Nieopublikowanie kompletnych 
sprawozdań w terminie należy karać.

mechanizmu wczesnego ostrzegania i 
sposób, w jaki podmiot gospodarczy 
uwzględnił je w swoich procedurach 
należytej staranności, a także wykaz 
wszystkich spółek zależnych, 
podwykonawców i dostawców, produktów 
oraz ich liczby i pochodzenia. 
Nieopublikowanie kompletnych 
sprawozdań w terminie należy karać.

Or. en

Poprawka 542
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna przyjąć akty 
delegowane, aby określić format, 
częstotliwość i elementy sprawozdań. W 
szczególności podmioty gospodarcze 
powinny zgłaszać, między innymi, 
zidentyfikowane ryzyko i wpływ; działania 
podjęte w celu powstrzymania i 
naprawienia istniejących nadużyć oraz 
zapobiegania ryzyku nadużyć i 
ograniczania tego ryzyka, jak również ich 
skutków; środki i wyniki monitorowania 
realizacji i skuteczności takich działań, 
ostrzeżenia otrzymane za pośrednictwem 
mechanizmu wczesnego ostrzegania i 
sposób, w jaki podmiot gospodarczy 
uwzględnił je w swoich procedurach 
należytej staranności, a także wykaz 
wszystkich spółek zależnych, 
podwykonawców i dostawców, produktów 
oraz ich liczby i pochodzenia. 
Nieopublikowanie kompletnych 
sprawozdań w terminie należy karać.

Komisja powinna przyjąć akty 
delegowane, aby określić format, 
częstotliwość i elementy sprawozdań. W 
szczególności podmioty gospodarcze 
powinny zgłaszać, między innymi, system, 
z którego korzystają, i sposób 
zastosowania go do danych produktów, 
zidentyfikowane ryzyko i wpływ; działania 
podjęte w celu powstrzymania i 
naprawienia istniejących nadużyć oraz 
zapobiegania ryzyku nadużyć i 
ograniczania tego ryzyka, jak również ich 
skutków; środki i wyniki monitorowania 
realizacji i skuteczności takich działań, 
ostrzeżenia otrzymane za pośrednictwem 
mechanizmu wczesnego ostrzegania i 
sposób, w jaki podmiot gospodarczy 
uwzględnił je w swoich procedurach 
należytej staranności, a także wykaz 
wszystkich spółek zależnych, 
podwykonawców i dostawców, produktów 
oraz ich liczby i pochodzenia. 
Nieopublikowanie kompletnych 
sprawozdań w terminie należy karać.

Or. en
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Poprawka 543
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna przyjąć akty 
delegowane, aby określić format, 
częstotliwość i elementy sprawozdań. W 
szczególności podmioty gospodarcze 
powinny zgłaszać, między innymi, 
zidentyfikowane ryzyko i wpływ; działania 
podjęte w celu powstrzymania i 
naprawienia istniejących nadużyć oraz 
zapobiegania ryzyku nadużyć i 
ograniczania tego ryzyka, jak również ich 
skutków; środki i wyniki monitorowania 
realizacji i skuteczności takich działań, 
ostrzeżenia otrzymane za pośrednictwem 
mechanizmu wczesnego ostrzegania i 
sposób, w jaki podmiot gospodarczy 
uwzględnił je w swoich procedurach 
należytej staranności, a także wykaz 
wszystkich spółek zależnych, 
podwykonawców i dostawców, produktów 
oraz ich liczby i pochodzenia. 
Nieopublikowanie kompletnych 
sprawozdań w terminie należy karać.

Komisja powinna przyjąć akty 
delegowane, aby określić format, 
częstotliwość i elementy sprawozdań. W 
szczególności podmioty gospodarcze 
powinny zgłaszać, między innymi, system, 
z którego korzystają, i sposób 
zastosowania go do danych produktów, 
zidentyfikowane ryzyko i wpływ; działania 
podjęte w celu powstrzymania i 
naprawienia istniejących nadużyć oraz 
zapobiegania ryzyku nadużyć i 
ograniczania tego ryzyka, jak również ich 
skutków; środki i wyniki monitorowania 
realizacji i skuteczności takich działań, 
ostrzeżenia otrzymane za pośrednictwem 
mechanizmu wczesnego ostrzegania i 
sposób, w jaki podmiot gospodarczy 
uwzględnił je w swoich procedurach 
należytej staranności, a także wykaz 
wszystkich spółek zależnych, 
podwykonawców i dostawców, produktów 
oraz ich liczby i pochodzenia. 
Nieopublikowanie kompletnych 
sprawozdań w terminie należy karać.

Or. en

Poprawka 544
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna przyjąć akty Komisja powinna przyjąć akty 
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delegowane, aby określić format, 
częstotliwość i elementy sprawozdań. W 
szczególności podmioty gospodarcze 
powinny zgłaszać, między innymi, 
zidentyfikowane ryzyko i wpływ; działania 
podjęte w celu powstrzymania i 
naprawienia istniejących nadużyć oraz 
zapobiegania ryzyku nadużyć i 
ograniczania tego ryzyka, jak również ich 
skutków; środki i wyniki monitorowania 
realizacji i skuteczności takich działań, 
ostrzeżenia otrzymane za pośrednictwem 
mechanizmu wczesnego ostrzegania i 
sposób, w jaki podmiot gospodarczy 
uwzględnił je w swoich procedurach 
należytej staranności, a także wykaz 
wszystkich spółek zależnych, 
podwykonawców i dostawców, produktów 
oraz ich liczby i pochodzenia. 
Nieopublikowanie kompletnych 
sprawozdań w terminie należy karać.

delegowane, aby określić format i 
elementy sprawozdań. W szczególności 
podmioty gospodarcze powinny zgłaszać, 
między innymi, zidentyfikowane ryzyko i 
wpływ; działania podjęte w celu 
powstrzymania i naprawienia istniejących 
nadużyć oraz zapobiegania ryzyku nadużyć 
i ograniczania tego ryzyka, jak również ich 
skutków; środki i wyniki monitorowania 
realizacji i skuteczności takich działań, 
ostrzeżenia otrzymane za pośrednictwem 
mechanizmu wczesnego ostrzegania i 
sposób, w jaki podmiot gospodarczy 
uwzględnił je w swoich procedurach 
należytej staranności, a także wykaz 
wszystkich spółek zależnych, 
podwykonawców i dostawców, produktów 
oraz ich liczby i pochodzenia. 
Nieopublikowanie kompletnych 
sprawozdań w terminie powinno 
prowadzić do zawieszenia pozwolenia na 
wprowadzenie produktów na rynek 
wewnętrzny Unii.

Or. en

Poprawka 545
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna przyjąć akty 
delegowane, aby określić format, 
częstotliwość i elementy sprawozdań. W 
szczególności podmioty gospodarcze 
powinny zgłaszać, między innymi, 
zidentyfikowane ryzyko i wpływ; działania 
podjęte w celu powstrzymania i 
naprawienia istniejących nadużyć oraz 
zapobiegania ryzyku nadużyć i 
ograniczania tego ryzyka, jak również ich 
skutków; środki i wyniki monitorowania 
realizacji i skuteczności takich działań, 
ostrzeżenia otrzymane za pośrednictwem 

Komisja powinna przyjąć akty 
delegowane, aby określić format, 
częstotliwość i elementy sprawozdań. W 
szczególności podmioty gospodarcze 
powinny zgłaszać, między innymi, 
zidentyfikowane ryzyko i wpływ; działania 
podjęte w celu powstrzymania i 
naprawienia istniejących nadużyć oraz 
zapobiegania ryzyku nadużyć i 
ograniczania tego ryzyka, jak również ich 
skutków; środki i wyniki monitorowania 
realizacji i skuteczności takich działań, 
ostrzeżenia otrzymane za pośrednictwem 
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mechanizmu wczesnego ostrzegania i 
sposób, w jaki podmiot gospodarczy 
uwzględnił je w swoich procedurach 
należytej staranności, a także wykaz 
wszystkich spółek zależnych, 
podwykonawców i dostawców, produktów 
oraz ich liczby i pochodzenia. 
Nieopublikowanie kompletnych 
sprawozdań w terminie należy karać.

mechanizmu wczesnego ostrzegania i 
sposób, w jaki podmiot gospodarczy 
uwzględnił je w swoich zobowiązaniach z 
tytułu odpowiedzialności za środowisko, a 
także wykaz wszystkich spółek zależnych, 
podwykonawców i dostawców, produktów 
oraz ich liczby i pochodzenia. 
Nieopublikowanie kompletnych 
sprawozdań w terminie należy karać.

Or. fr

Poprawka 546
Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna przyjąć akty 
delegowane, aby określić format, 
częstotliwość i elementy sprawozdań. W 
szczególności podmioty gospodarcze 
powinny zgłaszać, między innymi, 
zidentyfikowane ryzyko i wpływ; działania 
podjęte w celu powstrzymania i 
naprawienia istniejących nadużyć oraz 
zapobiegania ryzyku nadużyć i 
ograniczania tego ryzyka, jak również ich 
skutków; środki i wyniki monitorowania 
realizacji i skuteczności takich działań, 
ostrzeżenia otrzymane za pośrednictwem 
mechanizmu wczesnego ostrzegania i 
sposób, w jaki podmiot gospodarczy 
uwzględnił je w swoich procedurach 
należytej staranności, a także wykaz 
wszystkich spółek zależnych, 
podwykonawców i dostawców, produktów 
oraz ich liczby i pochodzenia. 
Nieopublikowanie kompletnych 
sprawozdań w terminie należy karać.

Komisja powinna przyjąć akty 
wykonawcze, aby określić format, 
częstotliwość i elementy sprawozdań. W 
szczególności podmioty gospodarcze 
powinny zgłaszać, między innymi, 
zidentyfikowane ryzyko i wpływ; działania 
podjęte w celu powstrzymania i 
naprawienia istniejących nadużyć oraz 
zapobiegania ryzyku nadużyć i 
ograniczania tego ryzyka, jak również ich 
skutków; środki i wyniki monitorowania 
realizacji i skuteczności takich działań, 
ostrzeżenia otrzymane za pośrednictwem 
mechanizmu wczesnego ostrzegania i 
sposób, w jaki podmiot gospodarczy 
uwzględnił je w swoich procedurach 
należytej staranności, a także wykaz 
wszystkich spółek zależnych, 
podwykonawców i dostawców, produktów 
oraz ich liczby i pochodzenia. 
Nieopublikowanie kompletnych 
sprawozdań w terminie powinno podlegać 
sankcjom.

Or. pl
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Poprawka 547
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna przyjąć akty 
delegowane, aby określić format, 
częstotliwość i elementy sprawozdań. W 
szczególności podmioty gospodarcze 
powinny zgłaszać, między innymi, 
zidentyfikowane ryzyko i wpływ; działania 
podjęte w celu powstrzymania i 
naprawienia istniejących nadużyć oraz 
zapobiegania ryzyku nadużyć i 
ograniczania tego ryzyka, jak również ich 
skutków; środki i wyniki monitorowania 
realizacji i skuteczności takich działań, 
ostrzeżenia otrzymane za pośrednictwem 
mechanizmu wczesnego ostrzegania i 
sposób, w jaki podmiot gospodarczy 
uwzględnił je w swoich procedurach 
należytej staranności, a także wykaz 
wszystkich spółek zależnych, 
podwykonawców i dostawców, produktów 
oraz ich liczby i pochodzenia. 
Nieopublikowanie kompletnych 
sprawozdań w terminie należy karać.

Komisja powinna przyjąć akty 
delegowane, aby określić format, 
częstotliwość i elementy sprawozdań. W 
szczególności podmioty powinny zgłaszać, 
między innymi, na poziomie zarządu, 
zidentyfikowane ryzyko i wpływ; działania 
podjęte w celu powstrzymania i 
naprawienia istniejących nadużyć oraz 
zapobiegania ryzyku nadużyć i 
ograniczania tego ryzyka, jak również ich 
skutków; środki i wyniki monitorowania 
realizacji i skuteczności takich działań, 
ostrzeżenia otrzymane za pośrednictwem 
mechanizmu wczesnego ostrzegania i 
sposób, w jaki podmiot gospodarczy 
uwzględnił je w swoich procedurach 
należytej staranności, a także wykaz 
wszystkich spółek zależnych, 
podwykonawców i dostawców, produktów 
oraz ich liczby i pochodzenia. 
Nieopublikowanie kompletnych 
sprawozdań w terminie należy karać.

Or. en

Poprawka 548
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.4 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny prowadzić 
pisemne zapisy dotyczące wszelkich 
działań związanych z zapewnianiem 
należytej staranności i ich wyników oraz 
udostępniać je właściwym organom na ich 
wniosek.

Podmioty gospodarcze powinny prowadzić 
pisemne zapisy dotyczące wszelkich 
działań wynikających z ich zobowiązań z 
tytułu odpowiedzialności za środowisko i 
ich wyników oraz udostępniać je 
właściwym organom na ich wniosek.
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Or. fr

Poprawka 549
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.4 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny prowadzić 
pisemne zapisy dotyczące wszelkich 
działań związanych z zapewnianiem 
należytej staranności i ich wyników oraz 
udostępniać je właściwym organom na ich 
wniosek.

Podmioty powinny prowadzić pisemne 
zapisy dotyczące wszelkich działań 
związanych z zapewnianiem należytej 
staranności i ich wyników oraz udostępniać 
je właściwym organom na ich wniosek.

Or. en

Poprawka 550
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.5 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna opracować dobrowolne 
wytyczne uzupełniające zobowiązania 
prawne określone we wniosku, w 
szczególności mające na celu 
sprecyzowanie oczekiwań dotyczących 
należytej staranności dla konkretnych 
kontekstów, sektorów lub w odniesieniu do 
niektórych rodzajów podmiotów 
gospodarczych, oraz wytyczne dotyczące 
sposobu włączenia istniejących systemów 
zarządzania środowiskowego, takich jak 
międzynarodowa norma zarządzania 
środowiskowego ISO 14001 lub system 
ekozarządzania i audytu (EMAS) do 
procedur należytej staranności 
stosowanych przez podmiot gospodarczy.

Komisja powinna opracować wskazówki i 
wytyczne ułatwiające zapewnienie 
zgodności z zobowiązaniami prawnymi 
określonymi we wniosku dla konkretnych 
kontekstów, sektorów lub w odniesieniu do 
niektórych rodzajów podmiotów 
gospodarczych oraz wytyczne dotyczące 
sposobu włączenia konkretnych zastrzeżeń 
do procedur należytej staranności 
stosowanych przez podmiot.
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Or. en

Poprawka 551
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.5 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna opracować dobrowolne 
wytyczne uzupełniające zobowiązania 
prawne określone we wniosku, w 
szczególności mające na celu 
sprecyzowanie oczekiwań dotyczących 
należytej staranności dla konkretnych 
kontekstów, sektorów lub w odniesieniu do 
niektórych rodzajów podmiotów 
gospodarczych, oraz wytyczne dotyczące 
sposobu włączenia istniejących systemów 
zarządzania środowiskowego, takich jak 
międzynarodowa norma zarządzania 
środowiskowego ISO 14001 lub system 
ekozarządzania i audytu (EMAS) do 
procedur należytej staranności 
stosowanych przez podmiot gospodarczy.

Komisja powinna opracować wskazówki i 
wytyczne ułatwiające zapewnienie 
zgodności z zobowiązaniami prawnymi 
określonymi we wniosku dla konkretnych 
kontekstów, sektorów lub w odniesieniu do 
niektórych rodzajów podmiotów 
gospodarczych oraz wytyczne dotyczące 
sposobu włączenia konkretnych zastrzeżeń 
do procedur należytej staranności 
stosowanych przez podmiot.

Or. en

Poprawka 552
Adam Jarubas

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.5 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna opracować dobrowolne 
wytyczne uzupełniające zobowiązania 
prawne określone we wniosku, w 
szczególności mające na celu 
sprecyzowanie oczekiwań dotyczących 
należytej staranności dla konkretnych 
kontekstów, sektorów lub w odniesieniu do 
niektórych rodzajów podmiotów 

Komisja we współpracy z państwami 
członkowskimi i właściwymi 
zainteresowanymi stronami powinna 
opracować dobrowolne wytyczne 
uzupełniające zobowiązania prawne 
określone we wniosku, w szczególności 
mające na celu sprecyzowanie oczekiwań 
dotyczących należytej staranności oraz 
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gospodarczych, oraz wytyczne dotyczące 
sposobu włączenia istniejących systemów 
zarządzania środowiskowego, takich jak 
międzynarodowa norma zarządzania 
środowiskowego ISO 14001 lub system 
ekozarządzania i audytu (EMAS) do 
procedur należytej staranności 
stosowanych przez podmiot gospodarczy.

doprecyzowanie terminu „podmiot 
gospodarczy” dla konkretnych kontekstów, 
sektorów lub w odniesieniu do niektórych 
rodzajów podmiotów gospodarczych, oraz 
wytyczne dotyczące sposobu włączenia 
istniejących systemów zarządzania 
środowiskowego, takich jak 
międzynarodowa norma zarządzania 
środowiskowego ISO 14001 lub system 
ekozarządzania i audytu (EMAS) do 
procedur należytej staranności 
stosowanych przez podmiot gospodarczy.

Or. en

Poprawka 553
Maria Arena

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.5 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna opracować dobrowolne 
wytyczne uzupełniające zobowiązania 
prawne określone we wniosku, w 
szczególności mające na celu 
sprecyzowanie oczekiwań dotyczących 
należytej staranności dla konkretnych 
kontekstów, sektorów lub w odniesieniu do 
niektórych rodzajów podmiotów 
gospodarczych, oraz wytyczne dotyczące 
sposobu włączenia istniejących systemów 
zarządzania środowiskowego, takich jak 
międzynarodowa norma zarządzania 
środowiskowego ISO 14001 lub system 
ekozarządzania i audytu (EMAS) do 
procedur należytej staranności 
stosowanych przez podmiot gospodarczy.

Komisja powinna opracować wskazówki i 
wytyczne ułatwiające zapewnienie 
zgodności z zobowiązaniami prawnymi 
określonymi we wniosku, w szczególności 
mające na celu sprecyzowanie oczekiwań 
dotyczących należytej staranności dla 
konkretnych kontekstów, sektorów lub w 
odniesieniu do niektórych rodzajów 
podmiotów gospodarczych, oraz wytyczne 
dotyczące sposobu włączenia istniejących 
systemów zarządzania środowiskowego, 
takich jak międzynarodowa norma 
zarządzania środowiskowego ISO 14001 
lub system ekozarządzania i audytu 
(EMAS) do procedur należytej staranności 
stosowanych przez podmiot gospodarczy.

Or. en

Poprawka 554
Joëlle Mélin



AM\1210205PL.docx 321/344 PE655.680v01-00

PL

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.5 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna opracować dobrowolne 
wytyczne uzupełniające zobowiązania 
prawne określone we wniosku, w 
szczególności mające na celu 
sprecyzowanie oczekiwań dotyczących 
należytej staranności dla konkretnych 
kontekstów, sektorów lub w odniesieniu do 
niektórych rodzajów podmiotów 
gospodarczych, oraz wytyczne dotyczące 
sposobu włączenia istniejących systemów 
zarządzania środowiskowego, takich jak 
międzynarodowa norma zarządzania 
środowiskowego ISO 14001 lub system 
ekozarządzania i audytu (EMAS) do 
procedur należytej staranności 
stosowanych przez podmiot gospodarczy.

Komisja powinna opracować dobrowolne 
wytyczne uzupełniające zobowiązania 
prawne określone we wniosku, w 
szczególności mające na celu 
sprecyzowanie oczekiwań dotyczących 
odpowiedzialności za środowisko dla 
konkretnych kontekstów, sektorów lub w 
odniesieniu do niektórych rodzajów 
podmiotów gospodarczych, oraz wytyczne 
dotyczące sposobu włączenia istniejących 
systemów zarządzania środowiskowego, 
takich jak międzynarodowa norma 
zarządzania środowiskowego ISO 14001 
lub system ekozarządzania i audytu 
(EMAS) do procedur należytej staranności 
stosowanych przez podmiot gospodarczy.

Or. fr

Poprawka 555
Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.5 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Aby wesprzeć podmioty gospodarcze w 
wypełnianiu obowiązków w zakresie 
należytej staranności, Komisja powinna 
opublikować analizy miejsc regionalnych o 
krytycznym znaczeniu pod względem 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ekosystemów.

Aby wesprzeć podmioty gospodarcze w 
wypełnianiu zobowiązań w zakresie 
odpowiedzialności za środowisko, Komisja 
powinna opublikować analizy miejsc 
regionalnych o krytycznym znaczeniu pod 
względem produktów stanowiących 
zagrożenie dla lasów i ekosystemów.

Or. fr

Poprawka 556
Stanislav Polčák
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Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.5 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Aby wesprzeć podmioty gospodarcze w 
wypełnianiu obowiązków w zakresie 
należytej staranności, Komisja powinna 
opublikować analizy miejsc regionalnych o 
krytycznym znaczeniu pod względem 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i ekosystemów.

Aby wesprzeć podmioty gospodarcze w 
wypełnianiu obowiązków w zakresie 
należytej staranności, Komisja powinna 
opublikować analizy miejsc regionalnych o 
krytycznym znaczeniu pod względem 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów i naturalnych ekosystemów.

Or. cs

Poprawka 557
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Zgodnie ze swoim prawem krajowym i 
praktykami krajowymi państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
egzekwowanie powyższych obowiązków 
poprzez:

Zgodnie ze swoim prawem krajowym i 
praktykami krajowymi państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
egzekwowanie odpowiednich części 
wniosku.

Or. en

Poprawka 558
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 1 – litera a – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

a) ustanowienie proporcjonalnych, 
skutecznych i odstraszających kar i sankcji 
za niewypełnienie wszelkich wyżej 
wspomnianych obowiązków w przypadku, 
gdy niewypełnienie któregoś z wyżej 
wspomnianych obowiązków prowadzi do 

a) ustanowienie proporcjonalnych, 
skutecznych i odstraszających kar i sankcji 
za niewypełnienie wszelkich wyżej 
wspomnianych obowiązków. Surowsze 
kary powinny być stosowane w przypadku, 
gdy niewypełnienie któregoś z wyżej 
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nieprawidłowego wykorzystania 
środowiska lub powoduje ryzyko szkody w 
środowisku lub naruszenia praw 
człowieka, przyczynia się do nich, jest z 
nimi związane lub je pogłębia. Mogą one 
obejmować:

wspomnianych obowiązków prowadzi do 
nieprawidłowego wykorzystania 
środowiska lub powoduje ryzyko szkody w 
środowisku lub naruszeń praw człowieka, 
przyczynia się do nich, jest z nimi 
związane lub je pogłębia. Powinny one 
obejmować:

Or. en

Poprawka 559
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 1 – litera a – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

a) ustanowienie proporcjonalnych, 
skutecznych i odstraszających kar i sankcji 
za niewypełnienie wszelkich wyżej 
wspomnianych obowiązków w przypadku, 
gdy niewypełnienie któregoś z wyżej 
wspomnianych obowiązków prowadzi do 
nieprawidłowego wykorzystania 
środowiska lub powoduje ryzyko szkody w 
środowisku lub naruszenia praw 
człowieka, przyczynia się do nich, jest z 
nimi związane lub je pogłębia. Mogą one 
obejmować:

a) ustanowienie proporcjonalnych, 
skutecznych i odstraszających kar i sankcji 
za niewypełnienie wszelkich wyżej 
wspomnianych obowiązków. Surowsze 
kary powinny być stosowane w przypadku, 
gdy niewypełnienie któregoś z wyżej 
wspomnianych obowiązków powoduje 
ryzyko szkody w środowisku lub naruszeń 
praw człowieka, przyczynia się do nich, 
jest z nimi związane lub je pogłębia. 
Powinny one obejmować:

Or. en

Poprawka 560
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 1 – litera a – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

a) ustanowienie proporcjonalnych, 
skutecznych i odstraszających kar i sankcji 
za niewypełnienie wszelkich wyżej 

a) ustanowienie proporcjonalnych, 
skutecznych i odstraszających kar i sankcji 
za niewypełnienie wszelkich wyżej 
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wspomnianych obowiązków w przypadku, 
gdy niewypełnienie któregoś z wyżej 
wspomnianych obowiązków prowadzi do 
nieprawidłowego wykorzystania 
środowiska lub powoduje ryzyko szkody w 
środowisku lub naruszenia praw 
człowieka, przyczynia się do nich, jest z 
nimi związane lub je pogłębia; Mogą one 
obejmować:

wspomnianych obowiązków w przypadku, 
gdy niewypełnienie któregoś z wyżej 
wspomnianych obowiązków prowadzi do 
nieprawidłowego wykorzystania 
środowiska lub powoduje ryzyko szkody 
dla lasów lub ekosystemów naturalnych 
lub naruszenia związanych z nimi praw 
człowieka, przyczynia się do nich, jest z 
nimi związane lub je pogłębia; Mogą one 
obejmować:

Or. cs

Poprawka 561
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 1 – litera a – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

a) ustanowienie proporcjonalnych, 
skutecznych i odstraszających kar i sankcji 
za niewypełnienie wszelkich wyżej 
wspomnianych obowiązków w przypadku, 
gdy niewypełnienie któregoś z wyżej 
wspomnianych obowiązków prowadzi do 
nieprawidłowego wykorzystania 
środowiska lub powoduje ryzyko szkody w 
środowisku lub naruszenia praw 
człowieka, przyczynia się do nich, jest z 
nimi związane lub je pogłębia. Mogą one 
obejmować:

a) ustanowienie proporcjonalnych, 
skutecznych i odstraszających kar i sankcji 
za niewypełnienie wszelkich wyżej 
wspomnianych obowiązków w przypadku, 
gdy niewypełnienie któregoś z wyżej 
wspomnianych obowiązków prowadzi do 
szkody w środowisku lub naruszeń praw 
człowieka lub zagrożenia ich wystąpienia, 
przyczynia się do nich, jest z nimi 
związane lub je pogłębia.

Powinny one obejmować:

Or. en

Poprawka 562
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 1 – litera a – podpunkt i
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Projekt rezolucji Poprawka

(i) kary pieniężne proporcjonalne do 
szkody w środowisku lub szkody dla praw 
człowieka, wartości dostępnych produktów 
i produktów pochodnych oraz uszczuplenia 
dochodów podatkowych, a także wartość 
strat gospodarczych wynikających z 
naruszenia;

(i) skuteczne, proporcjonalne i 
zniechęcające kary proporcjonalne do 
szkody w środowisku lub szkody dla praw 
człowieka, wartości dostępnych produktów 
i produktów pochodnych oraz uszczuplenia 
dochodów podatkowych, a także wartość 
strat gospodarczych wynikających z 
naruszenia;

Or. en

Poprawka 563
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 1 – litera a – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) kary pieniężne proporcjonalne do 
szkody w środowisku lub szkody dla praw 
człowieka, wartości dostępnych produktów 
i produktów pochodnych oraz uszczuplenia 
dochodów podatkowych, a także wartość 
strat gospodarczych wynikających z 
naruszenia;

(i) kary pieniężne proporcjonalne do 
szkody dla lasów, ekosystemów 
naturalnych lub związanych z nimi praw 
człowieka, wartości dostępnych produktów 
i produktów pochodnych oraz uszczuplenia 
dochodów podatkowych, a także wartość 
strat gospodarczych wynikających z 
naruszenia;

Or. cs

Poprawka 564
Maria Arena

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 1 – litera a – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) kary pieniężne proporcjonalne do 
szkody w środowisku lub szkody dla praw 
człowieka, wartości dostępnych 
produktów i produktów pochodnych oraz 
uszczuplenia dochodów podatkowych, a 

(i) kary pieniężne proporcjonalne do 
szkody w środowisku lub szkody dla praw 
człowieka oraz uszczuplenia dochodów 
podatkowych, a także wartość szkód 
gospodarczych wynikających z naruszenia;
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także wartość strat gospodarczych 
wynikających z naruszenia;

Or. en

Poprawka 565
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 1 – litera a – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) kary pieniężne proporcjonalne do 
szkody w środowisku lub szkody dla praw 
człowieka, wartości dostępnych 
produktów i produktów pochodnych oraz 
uszczuplenia dochodów podatkowych, a 
także wartość strat gospodarczych 
wynikających z naruszenia;

(i) kary pieniężne proporcjonalne do 
szkody w środowisku lub szkody dla praw 
człowieka, kosztu renaturalizacji i 
przywrócenia praw człowieka oraz wartość 
szkód gospodarczych wynikających z 
naruszenia dla społeczności, których 
dotknęła ta działalność;

Or. en

Poprawka 566
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 1 – litera a – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) kary pieniężne proporcjonalne do 
szkody w środowisku lub szkody dla praw 
człowieka, wartości dostępnych 
produktów i produktów pochodnych oraz 
uszczuplenia dochodów podatkowych, a 
także wartość strat gospodarczych 
wynikających z naruszenia;

(i) kary pieniężne proporcjonalne do 
szkody w środowisku lub szkody dla praw 
człowieka, kosztu renaturalizacji i 
przywrócenia praw człowieka oraz wartość 
szkód gospodarczych wynikających z 
naruszenia dla społeczności, których 
dotknęła ta działalność

Or. en

Poprawka 567
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Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 1 – litera a – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) natychmiastowe zawieszenie 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
handlowej;

(iii) natychmiastowe zawieszenie 
zezwolenia na wprowadzanie produktów 
na rynek wewnętrzny Unii;

Or. en

Poprawka 568
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) wyznaczenie właściwych 
krajowych organów dochodzeniowych i 
organów egzekwowania prawa („właściwe 
organy”). Właściwe organy powinny 
monitorować, czy podmioty gospodarcze 
skutecznie spełniają obowiązki 
ustanowione we wniosku. W tym celu 
właściwe organy powinny, w stosownych 
przypadkach w oparciu o plan, 
przeprowadzać urzędowe kontrole, które 
mogą obejmować również kontrole na 
terenie danych podmiotów gospodarczych i 
kontrole w terenie, oraz powinny mieć 
możliwość wymagania od podmiotów 
gospodarczych podjęcia – w razie 
konieczności – działań zaradczych. 
Właściwe organy powinny starać się 
przeprowadzać kontrole w przypadku 
posiadania stosownych informacji, w tym 
uzasadnionych zastrzeżeń stron trzecich;

b) wyznaczenie właściwych 
krajowych organów dochodzeniowych i 
organów egzekwowania prawa („właściwe 
organy”). Właściwe organy powinny 
monitorować, czy podmioty gospodarcze 
skutecznie spełniają obowiązki 
ustanowione we wniosku. W tym celu 
właściwe organy powinny, w stosownych 
przypadkach w oparciu o plan, 
przeprowadzać urzędowe kontrole, które 
mogą obejmować również kontrole na 
terenie danych podmiotów gospodarczych i 
kontrole w terenie, oraz powinny mieć 
możliwość przyjmowania tymczasowych 
rozporządzeń oraz – dodatkowo i bez 
uszczerbku dla stosowania sankcji – 
powinny mieć uprawnienia do wymagania 
od podmiotów gospodarczych podjęcia 
działań zaradczych. Właściwe organy 
powinny przeprowadzać terminowe i 
szczegółowe kontrole w przypadku 
posiadania stosownych informacji, w tym 
uzasadnionych zastrzeżeń stron trzecich; 
Powinny one przetwarzać informacje 
związane z ich działalnością zgodnie z 
dyrektywą 2003/4 w sprawie publicznego 
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dostępu do informacji dotyczących 
środowiska.

Or. en

Poprawka 569
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) wyznaczenie właściwych 
krajowych organów dochodzeniowych i 
organów egzekwowania prawa („właściwe 
organy”). Właściwe organy powinny 
monitorować, czy podmioty gospodarcze 
skutecznie spełniają obowiązki 
ustanowione we wniosku. W tym celu 
właściwe organy powinny, w stosownych 
przypadkach w oparciu o plan, 
przeprowadzać urzędowe kontrole, które 
mogą obejmować również kontrole na 
terenie danych podmiotów gospodarczych i 
kontrole w terenie, oraz powinny mieć 
możliwość wymagania od podmiotów 
gospodarczych podjęcia – w razie 
konieczności – działań zaradczych. 
Właściwe organy powinny starać się 
przeprowadzać kontrole w przypadku 
posiadania stosownych informacji, w tym 
uzasadnionych zastrzeżeń stron trzecich;

b) wyznaczenie właściwych 
krajowych organów dochodzeniowych i 
organów egzekwowania prawa („właściwe 
organy”). Właściwe organy powinny 
monitorować, czy podmioty gospodarcze 
skutecznie spełniają obowiązki 
ustanowione we wniosku. W tym celu 
właściwe organy powinny, w stosownych 
przypadkach w oparciu o plan, 
przeprowadzać urzędowe kontrole, które 
mogą obejmować również kontrole na 
terenie danych podmiotów gospodarczych i 
kontrole w terenie, oraz powinny mieć 
możliwość przyjmowania tymczasowych 
rozporządzeń oraz – dodatkowo i bez 
uszczerbku dla stosowania sankcji – 
powinny mieć uprawnienia do wymagania 
od podmiotów gospodarczych podjęcia 
działań zaradczych. Właściwe organy 
powinny przeprowadzać terminowe i 
szczegółowe kontrole w przypadku 
posiadania stosownych informacji, w tym 
uzasadnionych zastrzeżeń stron trzecich. 
Powinny one przetwarzać informacje 
związane z ich działalnością zgodnie z 
dyrektywą 2003/4 w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących 
środowiska.

Or. en
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Poprawka 570
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) wyznaczenie właściwych 
krajowych organów dochodzeniowych i 
organów egzekwowania prawa („właściwe 
organy”). Właściwe organy powinny 
monitorować, czy podmioty gospodarcze 
skutecznie spełniają obowiązki 
ustanowione we wniosku. W tym celu 
właściwe organy powinny, w stosownych 
przypadkach w oparciu o plan, 
przeprowadzać urzędowe kontrole, które 
mogą obejmować również kontrole na 
terenie danych podmiotów gospodarczych i 
kontrole w terenie, oraz powinny mieć 
możliwość wymagania od podmiotów 
gospodarczych podjęcia – w razie 
konieczności – działań zaradczych. 
Właściwe organy powinny starać się 
przeprowadzać kontrole w przypadku 
posiadania stosownych informacji, w tym 
uzasadnionych zastrzeżeń stron trzecich;

b) wyznaczenie właściwych 
krajowych organów dochodzeniowych i 
organów egzekwowania prawa („właściwe 
organy”). Właściwe organy powinny 
monitorować, czy podmioty gospodarcze 
skutecznie spełniają obowiązki 
ustanowione we wniosku. W tym celu 
właściwe organy powinny, w stosownych 
przypadkach w oparciu o plan, 
przeprowadzać urzędowe kontrole, które 
mogą obejmować również kontrole na 
terenie danych podmiotów gospodarczych i 
kontrole w terenie, oraz powinny mieć 
możliwość przyjmowania tymczasowych 
rozporządzeń oraz – dodatkowo i bez 
uszczerbku dla stosowania sankcji – 
powinny mieć uprawnienia do wymagania 
od podmiotów gospodarczych podjęcia 
działań zaradczych. Właściwe organy 
powinny przeprowadzać terminowe i 
szczegółowe kontrole w przypadku 
posiadania stosownych informacji, w tym 
uzasadnionych zastrzeżeń stron trzecich. 
Powinny one przetwarzać informacje 
związane z ich działalnością zgodnie z 
dyrektywą 2003/4 w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących 
środowiska.

Or. en

Poprawka 571
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 1 – litera b
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Projekt rezolucji Poprawka

b) wyznaczenie właściwych 
krajowych organów dochodzeniowych i 
organów egzekwowania prawa („właściwe 
organy”). Właściwe organy powinny 
monitorować, czy podmioty gospodarcze 
skutecznie spełniają obowiązki 
ustanowione we wniosku. W tym celu 
właściwe organy powinny, w stosownych 
przypadkach w oparciu o plan, 
przeprowadzać urzędowe kontrole, które 
mogą obejmować również kontrole na 
terenie danych podmiotów gospodarczych i 
kontrole w terenie, oraz powinny mieć 
możliwość wymagania od podmiotów 
gospodarczych podjęcia – w razie 
konieczności – działań zaradczych. 
Właściwe organy powinny starać się 
przeprowadzać kontrole w przypadku 
posiadania stosownych informacji, w tym 
uzasadnionych zastrzeżeń stron trzecich; 

b) wyznaczenie właściwych 
krajowych organów dochodzeniowych i 
organów egzekwowania prawa („właściwe 
organy”). Właściwe organy powinny 
monitorować, czy podmioty gospodarcze 
skutecznie spełniają obowiązki 
ustanowione we wniosku. W tym celu 
właściwe organy powinny, w stosownych 
przypadkach w oparciu o plan, 
przeprowadzać urzędowe kontrole, które 
mogą obejmować również kontrole na 
terenie danych podmiotów gospodarczych i 
kontrole w terenie, oraz powinny mieć 
możliwość wymagania od podmiotów 
gospodarczych podjęcia – w razie 
konieczności – działań zaradczych. 
Właściwe organy powinny mieć 
uprawnienia niezbędne do gromadzenia 
wszystkich stosownych informacji, w tym 
uzasadnionych zastrzeżeń stron trzecich, by 
móc prowadzić regularne i szczegółowe 
kontrole; 

Or. it

Poprawka 572
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) wyznaczenie właściwych 
krajowych organów dochodzeniowych i 
organów egzekwowania prawa („właściwe 
organy”). Właściwe organy powinny 
monitorować, czy podmioty gospodarcze 
skutecznie spełniają obowiązki 
ustanowione we wniosku. W tym celu 
właściwe organy powinny, w stosownych 
przypadkach w oparciu o plan, 
przeprowadzać urzędowe kontrole, które 
mogą obejmować również kontrole na 
terenie danych podmiotów gospodarczych 

b) wyznaczenie właściwych 
krajowych organów dochodzeniowych i 
organów egzekwowania prawa („właściwe 
organy”). Właściwe organy powinny 
monitorować, czy podmioty skutecznie 
spełniają obowiązki ustanowione we 
wniosku. W tym celu właściwe organy 
powinny, w stosownych przypadkach w 
oparciu o plan, przeprowadzać urzędowe 
kontrole, które mogą obejmować również 
kontrole na terenie danych podmiotów 
gospodarczych i kontrole w terenie, oraz 
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i kontrole w terenie, oraz powinny mieć 
możliwość wymagania od podmiotów 
gospodarczych podjęcia – w razie 
konieczności – działań zaradczych. 
Właściwe organy powinny starać się 
przeprowadzać kontrole w przypadku 
posiadania stosownych informacji, w tym 
uzasadnionych zastrzeżeń stron trzecich;

powinny mieć możliwość wymagania od 
podmiotów podjęcia – w razie 
konieczności – działań zaradczych. 
Właściwe organy powinny starać się 
przeprowadzać kontrole w przypadku 
posiadania stosownych informacji, w tym 
uzasadnionych zastrzeżeń stron trzecich;

Or. en

Poprawka 573
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) zapewnienie, aby członkowie 
społeczeństwa mieli prawo do zaskarżenia 
niespełnienia obowiązków przed organem 
sądowym lub administracyjnym. Powinno 
to obejmować wszystkie osoby lub grupy, 
na których prawa i obowiązki lub interesy 
całkowity lub częściowy brak wypełnienia 
obowiązków przez przedsiębiorstwo 
wywarł bezpośredni lub pośredni wpływ, w 
tym pracowników, klientów, konsumentów 
i użytkowników końcowych, związki 
zawodowe, międzynarodowe federacje 
związków zawodowych, społeczności 
lokalne, rządy krajowe lub samorządy 
terytorialne lub krajowe lub lokalne 
instytucje, dziennikarzy, organizacje 
pozarządowe oraz lokalne organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego.

skreśla się

Or. es

Poprawka 574
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 1 – litera c
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Projekt rezolucji Poprawka

c) zapewnienie, aby członkowie 
społeczeństwa mieli prawo do zaskarżenia 
niespełnienia obowiązków przed organem 
sądowym lub administracyjnym. Powinno 
to obejmować wszystkie osoby lub grupy, 
na których prawa i obowiązki lub interesy 
całkowity lub częściowy brak wypełnienia 
obowiązków przez przedsiębiorstwo 
wywarł bezpośredni lub pośredni wpływ, w 
tym pracowników, klientów, konsumentów 
i użytkowników końcowych, związki 
zawodowe, międzynarodowe federacje 
związków zawodowych, społeczności 
lokalne, rządy krajowe lub samorządy 
terytorialne lub krajowe lub lokalne 
instytucje, dziennikarzy, organizacje 
pozarządowe oraz lokalne organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego.

c) rozważenie przyznania członkom 
społeczeństwa prawa do zaskarżenia 
niespełnienia obowiązków przed organem 
sądowym lub administracyjnym, a 
jednocześnie ocenę, czy takie prawo jest 
zgodne z zasadą proporcjonalności i 
wykonalności.

Or. en

Poprawka 575
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna przyjąć akty 
delegowane, aby określić prawnie wiążące 
normy i wytyczne mające zastosowanie do 
właściwych organów krajowych w celu 
zapewnienia skutecznego i jednolitego 
wdrożenia i egzekwowania wniosku w 
całej Unii, w szczególności w odniesieniu 
do:

Komisja powinna przyjąć akty 
delegowane, aby określić prawnie wiążące 
normy i wytyczne mające zastosowanie do 
właściwych organów krajowych w celu 
zapewnienia skutecznego i jednolitego 
wdrożenia i egzekwowania wniosku w 
całej Unii, biorąc pod uwagę następujące 
elementy:

Or. en

Poprawka 576
Alexander Bernhuber
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Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna przyjąć akty 
delegowane, aby określić prawnie wiążące 
normy i wytyczne mające zastosowanie do 
właściwych organów krajowych w celu 
zapewnienia skutecznego i jednolitego 
wdrożenia i egzekwowania wniosku w 
całej Unii, w szczególności w odniesieniu 
do:

Komisja powinna zapewnić normy i 
wytyczne stosowane na zasadzie 
dobrowolności dla właściwych organów 
krajowych w celu zapewnienia 
skutecznego i jednolitego wdrożenia i 
egzekwowania wniosku w całej Unii, w 
szczególności w odniesieniu do:

Or. en

Poprawka 577
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 2 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- wpisywania podmiotów 
gospodarczych wchodzących w zakres 
wniosku do rejestru publicznego;

- wpisywania podmiotów 
gospodarczych wchodzących w zakres 
wniosku do rejestru publicznego i 
udostępniania ich publicznie;

Or. en

Poprawka 578
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 2 – tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

- wytycznych dotyczących 
zastrzeżeń stron trzecich służących 
ustanowieniu ogólnounijnych kryteriów, 

- wytycznych dotyczących 
zastrzeżeń stron trzecich służących 
ustanowieniu ogólnounijnych kryteriów, 
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aby ocenić, czy zastrzeżenie jest 
wystarczająco znaczące i wiarygodne, by 
je przyjąć, oraz wyznaczyć wyraźne 
terminy na udzielenie odpowiedzi przez 
właściwe organy krajowe na zastrzeżenia 
stron trzecich;

aby ocenić, czy zastrzeżenie jest 
wystarczająco znaczące i wiarygodne, by 
je rozpatrzyć, oraz wyznaczyć wyraźne 
zasady proceduralne dotyczące udzielania 
terminowych, bezstronnych, skutecznych i 
przejrzystych odpowiedzi przez właściwe 
organy krajowe na zastrzeżenia stron 
trzecich;

Or. en

Poprawka 579
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 2 – tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

- wytycznych dotyczących 
zastrzeżeń stron trzecich służących 
ustanowieniu ogólnounijnych kryteriów, 
aby ocenić, czy zastrzeżenie jest 
wystarczająco znaczące i wiarygodne, by 
je przyjąć, oraz wyznaczyć wyraźne 
terminy na udzielenie odpowiedzi przez 
właściwe organy krajowe na zastrzeżenia 
stron trzecich;

- wytycznych dotyczących 
zastrzeżeń stron trzecich służących 
ustanowieniu ogólnounijnych kryteriów, 
aby ocenić, czy 588zastrzeżenie jest 
wystarczająco znaczące i wiarygodne, by 
je rozpatrzyć, oraz wyznaczyć wyraźne 
zasady proceduralne dotyczące udzielania 
terminowych, bezstronnych, skutecznych i 
przejrzystych odpowiedzi przez właściwe 
organy krajowe na zastrzeżenia stron 
trzecich;

Or. en

Poprawka 580
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

5.2. Odpowiedzialność cywilna i dostęp 
do środków zaradczych

5.2. Odpowiedzialność

Or. en
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Poprawka 581
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.2 – litera a – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny być: skreśla się
(i) solidarnie odpowiedzialne za szkodę 
wynikającą z naruszeń praw człowieka lub 
nieprawidłowego wykorzystania 
środowiska, jak określono we wniosku, 
spowodowaną, pogłębioną przez podmioty 
kontrolowane lub zależne ekonomicznie 
lub szkodę, do której takie podmioty się 
przyczyniły lub związaną z takimi 
podmiotami;
(ii) odpowiedzialne za szkodę wynikającą z 
naruszeń praw człowieka lub 
nieprawidłowego wykorzystania 
środowiskowa bezpośrednio związaną z 
ich produktami, usługami lub 
działalnością poprzez stosunki 
gospodarcze, o ile nie udowodnią, że 
postępowały z należytą starannością i 
zastosowały wszelkie środki uzasadnione 
w danych okolicznościach, które mogły 
zapobiec szkodzie. W związku z tym 
podmioty gospodarcze mogą zostać 
zwolnione z odpowiedzialności, jeżeli 
potrafią udowodnić, że dochowały 
wszelkiej należytej staranności, aby 
zidentyfikować szkodę i jej uniknąć.

Or. en

Poprawka 582
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.2 – litera a – akapit 1 – wprowadzenie
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Projekt rezolucji Poprawka

Podmioty gospodarcze powinny być: Pierwszeństwo powinna mieć koncepcja 
odpowiedzialności proceduralnej.

Or. en

Poprawka 583
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.2 – litera a – akapit 1 – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) solidarnie odpowiedzialne za 
szkodę wynikającą z naruszeń praw 
człowieka lub nieprawidłowego 
wykorzystania środowiska, jak określono 
we wniosku, spowodowaną, pogłębioną 
przez podmioty kontrolowane lub zależne 
ekonomicznie lub szkodę, do której takie 
podmioty się przyczyniły lub związaną z 
takimi podmiotami;

skreśla się

Or. en

Poprawka 584
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.2 – litera a – akapit 1 – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) solidarnie odpowiedzialne za 
szkodę wynikającą z naruszeń praw 
człowieka lub nieprawidłowego 
wykorzystania środowiska, jak określono 
we wniosku, spowodowaną, pogłębioną 
przez podmioty kontrolowane lub zależne 
ekonomicznie lub szkodę, do której takie 
podmioty się przyczyniły lub związaną z 
takimi podmiotami;

(i) solidarnie odpowiedzialne za 
szkodę wynikającą z naruszeń praw 
człowieka lub szkodę dla lasów i 
ekosystemów naturalnych, jak określono 
we wniosku, spowodowaną, pogłębioną 
przez podmioty kontrolowane lub zależne 
ekonomicznie lub szkodę, do której takie 
podmioty się przyczyniły lub związaną z 
takimi podmiotami;
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Or. cs

Poprawka 585
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.2 – litera a – akapit 1 – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) solidarnie odpowiedzialne za 
szkodę wynikającą z naruszeń praw 
człowieka lub nieprawidłowego 
wykorzystania środowiska, jak określono 
we wniosku, spowodowaną, pogłębioną 
przez podmioty kontrolowane lub zależne 
ekonomicznie lub szkodę, do której takie 
podmioty się przyczyniły lub związaną z 
takimi podmiotami;

(i) solidarnie odpowiedzialne za 
bezpośrednią szkodę wynikającą z 
naruszeń praw człowieka lub 
nieprawidłowego wykorzystania 
środowiska, jak określono we wniosku, 
spowodowaną, pogłębioną przez podmioty 
kontrolowane lub zależne ekonomicznie 
lub szkodę, do której takie podmioty się 
przyczyniły lub związaną z takimi 
podmiotami;

Or. es

Poprawka 586
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.2 – litera a – akapit 1 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) odpowiedzialne za szkodę 
wynikającą z naruszeń praw człowieka lub 
nieprawidłowego wykorzystania 
środowiskowa bezpośrednio związaną z 
ich produktami, usługami lub 
działalnością poprzez stosunki 
gospodarcze, o ile nie udowodnią, że 
postępowały z należytą starannością i 
zastosowały wszelkie środki uzasadnione 
w danych okolicznościach, które mogły 
zapobiec szkodzie. W związku z tym 
podmioty gospodarcze mogą zostać 
zwolnione z odpowiedzialności, jeżeli 
potrafią udowodnić, że dochowały 

skreśla się
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wszelkiej należytej staranności, aby 
zidentyfikować szkodę i jej uniknąć.

Or. en

Poprawka 587
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.2 – litera a – akapit 1 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) odpowiedzialne za szkodę 
wynikającą z naruszeń praw człowieka lub 
nieprawidłowego wykorzystania 
środowiskowa bezpośrednio związaną z 
ich produktami, usługami lub działalnością 
poprzez stosunki gospodarcze, o ile nie 
udowodnią, że postępowały z należytą 
starannością i zastosowały wszelkie środki 
uzasadnione w danych okolicznościach, 
które mogły zapobiec szkodzie. W związku 
z tym podmioty gospodarcze mogą zostać 
zwolnione z odpowiedzialności, jeżeli 
potrafią udowodnić, że dochowały 
wszelkiej należytej staranności, aby 
zidentyfikować szkodę i jej uniknąć.

(ii) odpowiedzialne za bezpośrednią 
szkodę wynikającą z naruszeń praw 
człowieka lub nieprawidłowego 
wykorzystania środowiskowa bezpośrednio 
związaną z ich produktami, usługami lub 
działalnością poprzez stosunki 
gospodarcze, o ile nie udowodnią, że 
postępowały z należytą starannością i 
zastosowały wszelkie środki uzasadnione 
w danych okolicznościach, które mogły 
zapobiec szkodzie.

Or. es

Poprawka 588
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.2 – litera a – akapit 1 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) odpowiedzialne za szkodę 
wynikającą z naruszeń praw człowieka lub 
nieprawidłowego wykorzystania 
środowiska bezpośrednio związaną z ich 
produktami, usługami lub działalnością 
poprzez stosunki gospodarcze, o ile nie 

(ii) odpowiedzialne za szkodę 
wynikającą ze szkody dla lasów i 
ekosystemów naturalnych lub naruszeń 
związanych z nimi praw człowieka 
bezpośrednio związaną z ich produktami, 
usługami lub działalnością poprzez 
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udowodnią, że postępowały z należytą 
starannością i zastosowały wszelkie środki 
uzasadnione w danych okolicznościach, 
które mogły zapobiec szkodzie. W związku 
z tym podmioty gospodarcze mogą zostać 
zwolnione z odpowiedzialności, jeżeli 
potrafią udowodnić, że dochowały 
wszelkiej należytej staranności, aby 
zidentyfikować szkodę i jej uniknąć.

stosunki gospodarcze, o ile nie udowodnią, 
że postępowały z należytą starannością i 
zastosowały wszelkie środki uzasadnione 
w danych okolicznościach, które mogły 
zapobiec szkodzie. W związku z tym 
podmioty gospodarcze mogą zostać 
zwolnione z odpowiedzialności, jeżeli 
potrafią udowodnić, że dochowały 
wszelkiej należytej staranności, aby 
zidentyfikować szkodę i jej uniknąć.

Or. cs

Poprawka 589
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.2 – litera b – akapit 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

W przypadku gdy powód przedstawił 
racjonalnie dostępne fakty i dowody 
wystarczające na poparcie powództwa, na 
pozwanym powinien ciążyć obowiązek 
udowodnienia:

W przypadku gdy powód przedstawił 
solidne dostępne fakty i dowody 
wystarczające na poparcie powództwa, na 
pozwanym powinien ciążyć obowiązek 
udowodnienia:

Or. en

Poprawka 590
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.2 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) dostęp do środków zaradczych skreśla się
Podmiot gospodarczy powinien 
przewidzieć środek zaradczy wykonywany 
za pośrednictwem mechanizmu 
pozasądowego lub sądowego na wypadek 
spowodowania, pogłębienia szkodliwego 
wpływu na osoby lub organizacje, który 
mógł przewidzieć lub któremu mógł 
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zapobiec, lub bycia związanym ze 
spowodowaniem takiego wpływu lub 
przyczynienia się do niego.

Or. en

Poprawka 591
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.2 – litera c – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmiot gospodarczy powinien 
przewidzieć środek zaradczy wykonywany 
za pośrednictwem mechanizmu 
pozasądowego lub sądowego na wypadek 
spowodowania, pogłębienia szkodliwego 
wpływu na osoby lub organizacje, który 
mógł przewidzieć lub któremu mógł 
zapobiec, lub bycia związanym ze 
spowodowaniem takiego wpływu lub 
przyczynienia się do niego.

Prawo powinno przewidywać dostępne i 
skuteczne środki zaskarżenia, aby 
umożliwić stronom poszkodowanym 
dochodzenie roszczeń od podmiotów 
gospodarczych, które spowodowały, 
pogłębiły lub są związane ze 
spowodowaniem lub przyczyniły się do 
szkodliwego wpływu na ich prawa. 
Niepaństwowe mechanizmy 
rozpatrywania skarg należy uznać za 
uzupełnienie, by poprawić rozliczalność i 
dostęp do środków zaradczych.

Or. en

Poprawka 592
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.2 – litera c – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmiot gospodarczy powinien 
przewidzieć środek zaradczy wykonywany 
za pośrednictwem mechanizmu 
pozasądowego lub sądowego na wypadek 
spowodowania, pogłębienia szkodliwego 
wpływu na osoby lub organizacje, który 
mógł przewidzieć lub któremu mógł 

Prawo powinno przewidywać dostępne i 
skuteczne środki zaskarżenia, aby 
umożliwić stronom poszkodowanym 
dochodzenie roszczeń od podmiotów 
gospodarczych, które spowodowały, 
pogłębiły lub są związane ze 
spowodowaniem lub przyczyniły się do 



AM\1210205PL.docx 341/344 PE655.680v01-00

PL

zapobiec, lub bycia związanym ze 
spowodowaniem takiego wpływu lub 
przyczynienia się do niego.

szkodliwego wpływu na ich prawa. 
Niepaństwowe mechanizmy 
rozpatrywania skarg należy uznać za 
uzupełniające, by poprawić rozliczalność i 
dostęp do środków zaradczych.

Or. en

Poprawka 593
Delara Burkhardt, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Sándor Rónai, Maria Arena, Tudor 
Ciuhodaru, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, César 
Luena, Demetris Papadakis

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 – podpunkt 5.2 – litera c – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Podmiot gospodarczy powinien 
przewidzieć środek zaradczy wykonywany 
za pośrednictwem mechanizmu 
pozasądowego lub sądowego na wypadek 
spowodowania, pogłębienia szkodliwego 
wpływu na osoby lub organizacje, który 
mógł przewidzieć lub któremu mógł 
zapobiec, lub bycia związanym ze 
spowodowaniem takiego wpływu lub 
przyczynienia się do niego.

Strony poszkodowane powinny mieć 
prawo do dostępnych i skutecznych 
środków zaskarżenia, aby dochodzić 
roszczeń od podmiotów gospodarczych, 
które spowodowały, pogłębiły lub są 
związane ze spowodowaniem lub 
przyczyniły się do szkodliwego wpływu na 
ich prawa. Niepaństwowe mechanizmy 
rozpatrywania skarg powinny uzupełniać 
mechanizmy sądowe, by poprawić 
rozliczalność i dostęp do środków 
zaradczych.

Or. en

Poprawka 594
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. Wejście w życie wniosku w sprawie 
należytej staranności
1. Podmioty gospodarcze wprowadzające 
produkty lub produkty pochodne objęte 
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niniejszym wnioskiem powinny zapewnić 
przejrzystość i identyfikowalność całego 
łańcucha wartości w ciągu dwóch lat po 
wejściu w życie wniosku.
2. Dwa lata po wejściu w życie wniosku 
podmioty powinny wprowadzać na rynek 
wewnętrzny Unii wyłącznie produkty lub 
produkty pochodne takich produktów, 
które można pozyskać przy minimalnym 
ryzyku wylesiania, zgodnie z przepisami 
wniosku.

Or. en

Poprawka 595
Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. Działania zewnętrzne UE i 
wylesianie
Podczas negocjowania krajowych 
programów orientacyjnych z państwami 
trzecimi Komisja powinna traktować 
priorytetowo przepisy mające wspierać 
przedsiębiorstwo i małe gospodarstwa 
rolne z państw trzecich współpracujące z 
podmiotami, które wprowadzająa na 
rynek wewnętrzny Unii produkty 
stanowiące zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów, w prowadzeniu działalności 
nieszkodzącej lasom i ekosystemom;

Or. en

Poprawka 596
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Andreas Glück

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 6 – podpunkt 6.1 – akapit 1
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Projekt rezolucji Poprawka

Wdrożenie wniosku nie powinno w żaden 
sposób stanowić podstawy dla 
uzasadnienia ograniczenia ogólnego 
poziomu ochrony praw człowieka lub 
środowiska. W szczególności nie powinno 
mieć wpływu na inne obowiązujące ramy 
odpowiedzialności w zakresie 
podwykonawstwa lub łańcucha dostaw.

Wdrożenie wniosku nie powinno w żaden 
sposób stanowić podstawy dla 
uzasadnienia ograniczenia ogólnego 
poziomu ochrony praw człowieka, praw 
własności lub środowiska. W 
szczególności nie powinno mieć wpływu 
na inne obowiązujące ramy 
odpowiedzialności w zakresie 
podwykonawstwa lub łańcucha dostaw.

Or. en

Poprawka 597
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 6 – podpunkt 6.2

Projekt rezolucji Poprawka

6.2. Korzystniejsze przepisy skreśla się
Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
lub utrzymać przepisy, które wykraczają 
poza zakres przepisów określonych we 
wniosku w odniesieniu do ochrony praw 
człowieka i norm środowiskowych w 
całym łańcuchu dostaw produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów.

Or. en

Poprawka 598
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 6 – podpunkt 6.2 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
lub utrzymać przepisy, które wykraczają 
poza zakres przepisów określonych we 

Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
lub utrzymać przepisy, które wykraczają 
poza zakres przepisów określonych we 
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wniosku w odniesieniu do ochrony praw 
człowieka i norm środowiskowych w 
całym łańcuchu dostaw produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów.

wniosku w odniesieniu do ochrony praw 
człowieka i norm środowiskowych w 
całym łańcuchu dostaw produktów 
przyczyniających się do wylesiania.

Or. en

Poprawka 599
Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Załącznik I – punkt 6 – podpunkt 6.2 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
lub utrzymać przepisy, które wykraczają 
poza zakres przepisów określonych we 
wniosku w odniesieniu do ochrony praw 
człowieka i norm środowiskowych w 
całym łańcuchu dostaw produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów.

Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
lub utrzymać przepisy, które wykraczają 
poza zakres przepisów określonych we 
wniosku w odniesieniu do ochrony praw 
człowieka i norm środowiskowych w 
całym łańcuchu dostaw produktów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i 
ekosystemów naturalnych.

Or. cs


