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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid en tot 
wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937
(COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2022)0071),

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 50, lid 1 en lid 2, punt g), en artikel 114 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de 
Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0050/2022),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 juli 20221,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie internationale 
handel, de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid, de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie industrie, 
onderzoek en energie, en de Commissie interne markt en consumentenbescherming, 

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A9-0000/2022),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

1 Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het gedrag van ondernemingen in 
alle sectoren van de economie is van 
doorslaggevend belang voor succes bij het 
realiseren van de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie, 
aangezien ondernemingen in de Unie, en 
vooral grote ondernemingen, afhankelijk 
zijn van mondiale waardeketens. Ook 
ondernemingen hebben er belang bij 
mensenrechten en het milieu te 
beschermen, met name gezien de 
toenemende bezorgdheid van consumenten 
en investeerders over deze kwesties. Er 
bestaan al verschillende initiatieven ter 
bevordering van ondernemingen die een 
waardegerichte transformatie 
ondersteunen, zowel op het niveau van de 
Unie77 als op nationaal78 niveau.

(4) Het gedrag van ondernemingen in 
alle sectoren van de economie is van 
doorslaggevend belang voor succes bij het 
realiseren van de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie, 
aangezien veel ondernemingen in de Unie 
afhankelijk zijn van mondiale 
waardeketens. Ook ondernemingen hebben 
er belang bij mensenrechten en het milieu 
te beschermen en goed bestuur te 
ondersteunen, met name gezien de 
toenemende bezorgdheid van consumenten 
en investeerders over deze kwesties. Er 
bestaan al verschillende initiatieven ter 
bevordering van ondernemingen die een 
waardegerichte transformatie 
ondersteunen, zowel op het niveau van de 
Unie77 als op nationaal78 niveau.

__________________ __________________
77 “Enterprise Models and the EU agenda” 
(Ondernemingsmodellen en de EU-
agenda), CEPS Policy Insights, nr. PI2021-
02, januari 2021.

77 “Enterprise Models and the EU agenda” 
(Ondernemingsmodellen en de EU-
agenda), CEPS Policy Insights, nr. PI2021-
02, januari 2021.

78 Bv. 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/
societe-mission

78 Bv. 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/
societe-mission

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Alle ondernemingen hebben de 
verantwoordelijkheid om de 
mensenrechten te eerbiedigen, zoals 
vastgelegd in de internationale verdragen 
die zijn vermeld in deel I, afdeling 2, van 
de bijlage, ongeacht hun omvang, sector, 
operationele context, eigendom of 
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structuur en moeten uit hoofde van deze 
richtlijn dan ook worden verplicht 
passende zorgvuldigheid te betrachten en 
passende maatregelen te treffen om 
negatieve effecten voor de mensenrechten 
doorheen hun waardeketen te 
identificeren en aan te pakken. De mate 
en aard van de passende zorgvuldigheid 
kan variëren afhankelijk van de omvang, 
sector, operationele context en het 
risicoprofiel van de onderneming.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) In zijn resolutie van 10 maart 2021 
roept het Europees Parlement de 
Commissie op om Unieregels voor te 
stellen voor een omvangrijke 
zorgvuldigheidsverplichting in het 
bedrijfsleven100. In de conclusies van de 
Raad over mensenrechten en fatsoenlijk 
werk in mondiale toeleveringsketens van 
1 december 2020 werd de Commissie 
opgeroepen een voorstel voor een 
rechtskader op Unieniveau op te stellen 
over duurzame corporate governance, met 
inbegrip van sectoroverschrijdende 
zorgvuldigheidsverplichtingen in het 
bedrijfsleven in mondiale 
toeleveringsketens101. Het Europees 
Parlement roept in zijn verslag op eigen 
initiatief over duurzame corporate 
governance dat op 2 december 2020 is 
vastgesteld, ook op tot een verduidelijking 
van de plichten van bestuurders. In hun 
gezamenlijke verklaring over EU-
wetgevingsprioriteiten voor 2022102 hebben 
het Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Commissie zich ertoe 
verbonden om werk te maken van een 

(13) In zijn resolutie van 10 maart 2021 
roept het Europees Parlement de 
Commissie op om Unieregels voor te 
stellen voor omvangrijke 
zorgvuldigheidsverplichtingen in het 
bedrijfsleven, die van toepassing moeten 
zijn op alle grote ondernemingen en op 
alle beursgenoteerde kmo’s en kmo’s die 
actief zijn in sectoren met een hoog risico, 
met gevolgen tot en met burgerlijke 
aansprakelijkheid voor ondernemingen 
die schade veroorzaken of bijdragen tot 
schade doordat zij geen passende 
zorgvuldigheid betrachten100. In de 
conclusies van de Raad over 
mensenrechten en fatsoenlijk werk in 
mondiale toeleveringsketens van 
1 december 2020 werd de Commissie 
opgeroepen een voorstel voor een 
rechtskader op Unieniveau op te stellen 
over duurzame corporate governance, met 
inbegrip van sectoroverschrijdende 
zorgvuldigheidsverplichtingen in het 
bedrijfsleven in mondiale 
toeleveringsketens101. Het Europees 
Parlement roept in zijn verslag op eigen 
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economie die werkt voor de mensen en om 
het regelgevingskader inzake duurzame 
corporate governance te verbeteren.

initiatief over duurzame corporate 
governance dat op 2 december 2020 is 
vastgesteld, ook op tot een verduidelijking 
van de plichten van bestuurders. In hun 
gezamenlijke verklaring over EU-
wetgevingsprioriteiten voor 2022102 hebben 
het Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Commissie zich ertoe 
verbonden om werk te maken van een 
economie die werkt voor de mensen en om 
het regelgevingskader inzake duurzame 
corporate governance te verbeteren.

__________________ __________________
100 Resolutie van het Europees Parlement 
van 10 maart 2021 met aanbevelingen aan 
de Commissie inzake passende 
zorgvuldigheid in het bedrijfsleven en 
verantwoordingsplicht van ondernemingen 
(2020/2129(INL)), P9_TA(2021)0073, 
beschikbaar op https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX:52021IP00
73

100 Resolutie van het Europees Parlement 
van 10 maart 2021 met aanbevelingen aan 
de Commissie inzake passende 
zorgvuldigheid in het bedrijfsleven en 
verantwoordingsplicht van ondernemingen 
(2020/2129(INL)), P9_TA(2021)0073, 
beschikbaar op https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX:52021IP00
73

101 Conclusies van de Raad over 
mensenrechten en fatsoenlijk werk in 
mondiale toeleveringsketens, 1 december 
2020 (13512/20).

101 Conclusies van de Raad over 
mensenrechten en fatsoenlijk werk in 
mondiale toeleveringsketens, 1 december 
2020 (13512/20).

102 Gezamenlijke verklaring van het 
Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Europese Commissie 
over EU-wetgevingsprioriteiten voor 2022, 
beschikbaar op 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/j
oint_declaration_2022.pdf

102 Gezamenlijke verklaring van het 
Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Europese Commissie 
over EU-wetgevingsprioriteiten voor 2022, 
beschikbaar op 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/j
oint_declaration_2022.pdf

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het doel van deze richtlijn is ervoor (14) Het doel van deze richtlijn is ervoor 
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te zorgen dat ondernemingen die actief zijn 
op de interne markt bijdragen aan 
duurzame ontwikkeling en de overgang 
naar duurzaamheid van economieën en 
samenlevingen door potentiële of feitelijke 
negatieve effecten op de mensenrechten en 
het milieu in verband met de eigen 
activiteiten van ondernemingen, 
dochterondernemingen en waardeketens 
vast te stellen, te voorkomen, in te perken, 
te beëindigen of tot een minimum te 
beperken.

te zorgen dat ondernemingen die actief zijn 
op de interne markt bijdragen aan 
duurzame ontwikkeling en de overgang 
naar duurzaamheid van economieën en 
samenlevingen door potentiële of feitelijke 
negatieve effecten op de mensenrechten en 
het milieu in verband met de eigen 
activiteiten van ondernemingen, 
dochterondernemingen en waardeketens 
vast te stellen, te voorkomen, in te perken, 
te herstellen, te beëindigen of tot een 
minimum te beperken.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Ondernemingen moeten passende 
stappen ondernemen om 
zorgvuldigheidsmaatregelen op te stellen 
en uit te voeren, met betrekking tot hun 
eigen activiteiten, hun 
dochterondernemingen, alsook hun 
gevestigde directe en indirecte zakelijke 
relaties in hun waardeketens, 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn. Deze richtlijn mag van 
ondernemingen niet vereisen dat zij in alle 
omstandigheden waarborgen dat negatieve 
effecten nooit zullen voorkomen of dat zij 
zullen worden beëindigd. Bijvoorbeeld met 
betrekking tot zakelijke relaties waar de 
negatieve effecten voortvloeien uit 
overheidsmaatregelen, kan het zijn dat de 
onderneming niet in staat is om dergelijke 
resultaten te behalen. Daarom moeten de 
belangrijkste verplichtingen in deze 
richtlijn “middelenverbintenissen” zijn. De 
onderneming moet de passende 
maatregelen nemen waarvan 
redelijkerwijze kan worden verwacht dat 
zij in de omstandigheden van een specifiek 

(15) Ondernemingen moeten passende 
stappen ondernemen om 
zorgvuldigheidsmaatregelen op te stellen 
en uit te voeren, met betrekking tot hun 
eigen activiteiten, producten en diensten 
die van hun dochterondernemingen, alsook 
hun directe en indirecte zakelijke relaties in 
hun waardeketens, overeenkomstig de 
bepalingen van deze richtlijn. Deze 
richtlijn mag van ondernemingen niet 
vereisen dat zij in alle omstandigheden 
waarborgen dat negatieve effecten nooit 
zullen voorkomen of dat zij zullen worden 
beëindigd. Bijvoorbeeld met betrekking tot 
zakelijke relaties waar de negatieve 
effecten voortvloeien uit 
overheidsmaatregelen, kan het zijn dat de 
onderneming niet in staat is om dergelijke 
resultaten te behalen. Daarom moeten de 
belangrijkste verplichtingen in deze 
richtlijn “middelenverbintenissen” zijn. De 
onderneming moet de passende 
maatregelen nemen waarvan 
redelijkerwijze kan worden verwacht dat 
zij in de omstandigheden van een specifiek 
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geval zullen leiden tot preventie of 
beperking tot een minimum van de 
negatieve effecten. Er moet rekening 
worden gehouden met de specifieke 
kenmerken van de waardeketen van de 
onderneming, de sector of het geografisch 
gebied waarin de partners van haar 
waardeketen actief zijn, de bevoegdheid 
van de onderneming om haar direct en 
indirecte zakelijke relaties te beïnvloeden 
en het feit of de onderneming haar invloed 
zou kunnen vergroten.

geval zullen leiden tot preventie of 
beperking tot een minimum van de 
negatieve effecten. Er moet rekening 
worden gehouden met de specifieke 
kenmerken van de waardeketen van de 
onderneming, de sector of het geografisch 
gebied waarin de partners van haar 
waardeketen actief zijn, de bevoegdheid 
van de onderneming om haar direct en 
indirecte zakelijke relaties te beïnvloeden 
en het feit of de onderneming haar invloed 
zou kunnen vergroten.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het in deze richtlijn beschreven 
proces van passende zorgvuldigheid moet 
de zes stappen omvatten die zijn 
gedefinieerd in de OESO-richtsnoeren over 
passende zorgvuldigheid en verantwoord 
ondernemen die 
zorgvuldigheidsmaatregelen omvatten om 
negatieve effecten op de mensenrechten en 
het milieu vast te stellen en aan te pakken. 
Het betreft de volgende stappen: (1) 
integratie van passende zorgvuldigheid in 
beleidsmaatregelen en 
managementsystemen, (2) vaststelling en 
beoordeling van negatieve effecten op de 
mensenrechten en het milieu, (3) preventie, 
beëindiging of minimalisering van 
feitelijke en potentiële negatieve effecten 
op de mensenrechten, en milieueffecten, 
(4) beoordeling van de doeltreffendheid 
van maatregelen, (5) communicatie, (6) 
verstrekking van herstel.

(16) Het in deze richtlijn beschreven 
proces van passende zorgvuldigheid moet 
de zes stappen omvatten die zijn 
gedefinieerd in de OESO-richtsnoeren over 
passende zorgvuldigheid en verantwoord 
ondernemen die 
zorgvuldigheidsmaatregelen omvatten om 
negatieve effecten op de mensenrechten en 
het milieu vast te stellen en aan te pakken. 
Het betreft de volgende stappen: (1) 
integratie van passende zorgvuldigheid in 
beleidsmaatregelen en 
managementsystemen, (2) vaststelling en 
beoordeling van negatieve effecten op de 
mensenrechten en het milieu, (3) preventie, 
beëindiging of minimalisering van 
feitelijke en potentiële negatieve effecten 
op de mensenrechten, het milieu en goed 
bestuur, (4) verificatie, monitoring en 
beoordeling van de doeltreffendheid van 
maatregelen, (5) communicatie, (6) 
verstrekking van herstel.

Or. en
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Negatieve effecten voor de 
mensenrechten en het milieu komen voor 
in de eigen activiteiten van 
ondernemingen, in hun 
dochterondernemingen, producten en 
waardeketens, met name bij de inkoop van 
grondstoffen, productie, of bij de 
verwijdering van producten of afval. Opdat 
passende zorgvuldigheid een betekenisvol 
effect heeft, moet zij betrekking hebben op 
negatieve effecten voor de mensenrechten 
en het milieu die worden veroorzaakt 
tijdens de hele levenscyclus van productie, 
gebruik en verwijdering van een product of 
de verlening van diensten, op het niveau 
van eigen activiteiten, 
dochterondernemingen en in waardeketens.

(17) Negatieve effecten voor de 
mensenrechten, het milieu en goed bestuur 
komen voor in de eigen activiteiten van 
ondernemingen, in hun 
dochterondernemingen, producten, 
diensten, en waardeketens, met name bij 
de inkoop van grondstoffen, productie, of 
bij de verwijdering van producten of afval. 
Opdat passende zorgvuldigheid een 
betekenisvol effect heeft, moet zij 
betrekking hebben op negatieve effecten 
voor de mensenrechten, het milieu en goed 
bestuur die worden veroorzaakt tijdens de 
hele levenscyclus van productie, gebruik 
en verwijdering van een product of de 
verlening van diensten, op het niveau van 
eigen activiteiten, dochterondernemingen 
en in waardeketens.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De waardeketen moet betrekking 
hebben op activiteiten die verband houden 
met de productie van goederen of de 
verlening van diensten door een 
onderneming, waaronder de ontwikkeling 
van het product of de dienst en het gebruik 
en de verwijdering van het product alsook 
de verbonden activiteiten van gevestigde 
zakelijke relaties van de onderneming. Hij 
moet betrekking hebben op gevestigde 

(18) De waardeketen moet betrekking 
hebben op activiteiten die verband houden 
met de productie van goederen of de 
verlening van diensten door een 
onderneming, waaronder de ontwikkeling 
van het product of de dienst en het gebruik 
en de verwijdering van het product alsook 
de verbonden activiteiten van zakelijke 
relaties van de onderneming. Hij moet 
betrekking hebben op directe en indirecte 
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directe en indirecte zakelijke relaties 
stroomopwaarts die grondstoffen, 
producten, onderdelen van producten 
ontwerpen, ontginnen, vervaardigen, 
vervoeren en leveren of die diensten 
verlenen aan de onderneming die nodig 
zijn om de activiteiten van de onderneming 
uit te voeren, en ook stroomafwaartse 
relaties, waaronder gevestigde directe en 
indirecte zakelijke relaties die producten, 
onderdelen van producten of diensten van 
de onderneming gebruiken of ontvangen 
tot het einde van de levenscyclus van het 
product, onder meer de verdeling van het 
product naar detailhandelaren, het vervoer 
en de opslag van het product, de 
ontmanteling van het product, de recycling, 
compostering of het storten ervan.

zakelijke relaties stroomopwaarts die 
grondstoffen, producten, onderdelen van 
producten ontwerpen, ontginnen, 
vervaardigen, vervoeren en leveren of die 
diensten verlenen aan de onderneming die 
nodig zijn om de activiteiten van de 
onderneming uit te voeren, en ook 
stroomafwaartse relaties, waaronder directe 
en indirecte zakelijke relaties die 
producten, onderdelen van producten of 
diensten van de onderneming gebruiken of 
ontvangen tot het einde van de 
levenscyclus van het product, onder meer 
de verdeling van het product naar 
detailhandelaren, het vervoer en de opslag 
van het product, de ontmanteling van het 
product, de recycling, compostering of het 
storten ervan.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Wat betreft gereglementeerde 
financiële ondernemingen die leningen, 
kredieten of andere financiële diensten 
verlenen, moet de “waardeketen” met 
betrekking tot de verlening van deze 
diensten worden beperkt tot de activiteiten 
van de cliënten die deze diensten 
ontvangen, en van hun 
dochterondernemingen waarvan de 
activiteiten verband houden met de 
overeenkomst in kwestie. Cliënten die 
huishoudens en natuurlijke personen zijn 
die niet handelen in een professionele of 
zakelijke hoedanigheid, alsook kleine en 
middelgrote ondernemingen, mogen niet 
als onderdeel van de waardeketen worden 
beschouwd. De activiteiten van de 
ondernemingen of andere rechtspersonen 
in de waardeketen van die cliënt moeten 

(19) Wat betreft gereglementeerde 
financiële ondernemingen die leningen, 
kredieten of andere financiële diensten 
verlenen, mogen cliënten die huishoudens 
en natuurlijke personen zijn die niet 
handelen in een professionele of zakelijke 
hoedanigheid niet als onderdeel van de 
waardeketen worden beschouwd.
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buiten beschouwing worden gelaten.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Opdat ondernemingen de 
negatieve effecten in hun waardeketen 
naar behoren kunnen vaststellen en 
passende invloed kunnen uitoefenen, 
moeten de zorgvuldigheidsverplichtingen 
in deze richtlijn worden beperkt tot 
gevestigde zakelijke relaties. Voor de 
toepassing van deze richtlijn zijn 
gevestigde zakelijke relaties die zakelijke 
relaties, direct of indirect, die duurzaam 
zijn of waarvan wordt verwacht dat zij 
duurzaam zullen zijn, gelet op de 
intensiteit of de duur ervan, en die geen 
verwaarloosbaar of slechts bijkomstig 
onderdeel van de waardeketen vormen. 
De “gevestigde” aard van zakelijke 
relaties moet periodiek opnieuw worden 
beoordeeld, en ten minste elke twaalf 
maanden. Als de directe zakelijke relatie 
van een onderneming is vastgesteld, 
moeten ook alle verbonden indirecte 
zakelijke relaties worden beschouwd als 
vastgesteld met betrekking tot die 
onderneming.

Schrappen

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) In het kader van deze richtlijn 
moeten EU-ondernemingen met gemiddeld 
meer dan 500 werknemers en een 
wereldwijde netto-omzet van meer dan 
150 miljoen EUR in het boekjaar 
voorafgaand aan het laatste boekjaar 
passende zorgvuldigheid naleven. Voor 
ondernemingen die niet aan die criteria 
voldoen maar die in het boekjaar 
voorafgaand aan het laatste boekjaar meer 
dan 250 werknemers en een wereldwijde 
netto-omzet van meer dan 40 miljoen EUR 
hadden en die actief zijn in een of meer 
sectoren met een bijzonder grote impact, 
moet passende zorgvuldigheid van 
toepassing zijn twee jaar na het einde van 
de overgangsperiode van deze richtlijn, 
zodat zij meer tijd hebben om zich aan te 
passen. Om te zorgen voor een evenredige 
belasting, moeten ondernemingen die 
actief zijn in die sectoren met een 
bijzonder grote impact voldoen aan meer 
doelgerichte passende zorgvuldigheid die 
toegespitst is op ernstige negatieve 
effecten. Uitzendkrachten, met inbegrip 
van deze die zijn gedetacheerd krachtens 
artikel 1, lid 3, punt c), van Richtlijn 
96/71/EG, zoals gewijzigd door Richtlijn 
2018/957/EU van het Europees Parlement 
en de Raad103, moeten worden opgenomen 
in de berekening van het aantal 
werknemers in de inlenende onderneming. 
Gedetacheerde werknemers krachtens 
artikel 1, lid 3, punten a) en b), van 
Richtlijn 96/71/EG, zoals gewijzigd door 
Richtlijn 2018/957/EU, mogen alleen 
worden opgenomen in de berekening van 
het aantal werknemers in de onderneming 
van herkomst.

(21) In het kader van deze richtlijn 
moeten EU-ondernemingen met gemiddeld 
meer dan 250 werknemers en een 
wereldwijde netto-omzet van meer dan 
40 miljoen EUR in het boekjaar 
voorafgaand aan het laatste boekjaar 
passende zorgvuldigheid naleven. Voor 
ondernemingen die niet aan die criteria 
voldoen maar die in het boekjaar 
voorafgaand aan het laatste boekjaar meer 
dan 50 werknemers en een wereldwijde 
netto-omzet van meer dan 8 miljoen EUR 
hadden en die actief zijn in een of meer 
sectoren met een bijzonder grote impact of 
die beursgenoteerd zijn, moet passende 
zorgvuldigheid van toepassing zijn twee 
jaar na het einde van de overgangsperiode 
van deze richtlijn, zodat zij meer tijd 
hebben om zich aan te passen. 
Uitzendkrachten, met inbegrip van deze die 
zijn gedetacheerd krachtens artikel 1, lid 3, 
punt c), van Richtlijn 96/71/EG, zoals 
gewijzigd door Richtlijn (EU) 2018/957 
van het Europees Parlement en de Raad103, 
en werknemers in derde ondernemingen 
waarmee de onderneming een verticale 
overeenkomst heeft gesloten in ruil voor 
de betaling van royalty’s, moeten worden 
opgenomen in de berekening van het aantal 
werknemers in de inlenende onderneming. 
Gedetacheerde werknemers krachtens 
artikel 1, lid 3, punten a) en b), van 
Richtlijn 96/71/EG, zoals gewijzigd door 
Richtlijn (EU) 2018/957, mogen alleen 
worden opgenomen in de berekening van 
het aantal werknemers in de onderneming 
van herkomst.

__________________ __________________
103 Richtlijn (EU) 2018/957 van het 
Europees Parlement en de Raad van 28 juni 
2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG 
betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers met het oog op het verrichten 

103 Richtlijn (EU) 2018/957 van het 
Europees Parlement en de Raad van 28 juni 
2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG 
betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers met het oog op het verrichten 
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van diensten (PB L 173, 9.7.2018, blz. 16). van diensten (PB L 173, 9.7.2018, blz. 16).

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om de prioriteitsgebieden van 
internationale actie voor het aanpakken van 
mensenrechten- en milieukwesties te 
weerspiegelen, moet de selectie van 
sectoren met een bijzonder grote impact 
voor de toepassing van deze richtlijn 
gebaseerd zijn op bestaande sectorale 
OESO-richtsnoeren over passende 
zorgvuldigheid. Voor de toepassing van 
deze richtlijn moeten de volgende sectoren 
worden beschouwd als sectoren met een 
bijzonder grote impact: de productie van 
textiel, leder en verwante producten (met 
inbegrip van schoeisel), en de groothandel 
in textiel, kleding en schoeisel; landbouw, 
bosbouw, visserij (met inbegrip van 
aquacultuur), de productie van 
voedingsproducten, en de groothandel in 
landbouwgrondstoffen, levende dieren, 
hout, voeding en dranken; de ontginning 
van minerale hulpbronnen, ongeacht waar 
zij worden ontgonnen (met inbegrip van 
ruwe aardolie, aardgas, steenkool, ligniet, 
metalen en metaalertsen, evenals andere 
niet-metaalhoudende minerale producten 
en producten uit steengroeven), de 
productie van basisproducten van metaal, 
andere niet-metaalhoudende minerale 
producten en vervaardigde producten van 
metaal (met uitzondering van machines en 
apparaten), en de groothandel in minerale 
hulpbronnen, mineraalhoudende 
basisproducten en halffabricaten (met 
inbegrip van metalen en metaalertsen, 
bouwmaterialen, brandstoffen, chemicaliën 
en andere halffabricaten). Hoewel de 

(22) Om de prioriteitsgebieden van 
internationale actie voor het aanpakken van 
mensenrechten- en milieukwesties te 
weerspiegelen, moet de selectie van 
sectoren met een bijzonder grote impact 
voor de toepassing van deze richtlijn 
gebaseerd zijn op bestaande sectorale 
OESO-richtsnoeren over passende 
zorgvuldigheid. Voor de toepassing van 
deze richtlijn moeten de volgende sectoren 
worden beschouwd als sectoren met een 
bijzonder grote impact: de productie van 
textiel, kleding, leder en verwante 
producten (met inbegrip van schoeisel), en 
de groothandel en detailhandel in textiel, 
kleding en schoeisel; landbouw, bosbouw, 
visserij (met inbegrip van aquacultuur), de 
productie van voedingsproducten, de 
marketing van en de reclame voor 
voeding en dranken, en de groothandel in 
landbouwgrondstoffen, levende dieren, 
producten van dierlijke oorsprong, hout, 
voeding en dranken; energie, de 
ontginning, het vervoer en de omslag van 
minerale hulpbronnen, ongeacht waar zij 
worden ontgonnen (met inbegrip van ruwe 
aardolie, aardgas, steenkool, ligniet, 
metalen en metaalertsen, evenals andere 
niet-metaalhoudende minerale producten 
en producten uit steengroeven), de 
productie van basisproducten van metaal, 
andere niet-metaalhoudende minerale 
producten en vervaardigde producten van 
metaal, de groothandel in minerale 
hulpbronnen, mineraalhoudende 
basisproducten en halffabricaten (met 
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financiële sector met zijn specifieke 
kenmerken, met name inzake de 
waardeketen en de aangeboden diensten, 
onder sectorspecifieke OESO-
richtsnoeren valt, mag hij niet tot de 
sectoren met een bijzonder grote impact in 
het kader van deze richtlijn worden 
gerekend. Tegelijkertijd moet in deze 
sector de ruimere dekking van feitelijke 
en potentiële negatieve effecten worden 
gewaarborgd door ook zeer grote 
ondernemingen die gereglementeerde 
financiële ondernemingen zijn in het 
toepassingsgebied op te nemen, ook 
wanneer zij geen rechtsvorm met beperkte 
aansprakelijkheid hebben.

inbegrip van metalen en metaalertsen, 
bouwmaterialen, brandstoffen, chemicaliën 
en andere halffabricaten), de bouw en 
aanverwante activiteiten, de verlening van 
financiële diensten, zoals leningen, 
kredieten, pensioenen, marktfinanciering, 
risicobeheer, betalingsdiensten, 
securitisatie, verzekerings- of 
herverzekeringsdiensten, 
beleggingsdiensten en -activiteiten, en 
andere financiële diensten; en de 
productie, verlening en verspreiding van 
informatie- en 
communicatietechnologieën of 
aanverwante diensten, met inbegrip van 
fabrikanten van hardware, apparatuur of 
onderdelen, softwareoplossingen, 
waaronder artificiële intelligentie, 
surveillance, gezichtsherkenning, 
gegevensopslag of -verwerking, 
telecommunicatiediensten, met inbegrip 
van internetaanbieders of -knooppunten, 
web- en clouddiensten, met inbegrip van 
sociale media en netwerken, 
berichtendiensten, e-commerce, levering, 
mobiliteit, en andere platformdiensten.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de doelstellingen inzake 
mensenrechten en negatieve 
milieueffecten van deze richtlijn volledig 
te behalen met naleving van de activiteiten 
van ondernemingen, 
dochterondernemingen en waardeketens, 
moeten ook ondernemingen in derde 
landen met aanzienlijke activiteiten in de 
EU hieronder vallen. De richtlijn moet 
meer specifiek van toepassing zijn op 
ondernemingen uit derde landen die in het 

(23) Om de doelstellingen inzake de 
negatieve effecten op de mensenrechten, 
het milieu en goed bestuur van deze 
richtlijn volledig te behalen met naleving 
van de activiteiten, producten en diensten 
van ondernemingen, en die van hun 
dochterondernemingen en waardeketens, 
moeten ook ondernemingen in derde 
landen met aanzienlijke activiteiten in de 
EU hieronder vallen. De richtlijn moet 
meer specifiek van toepassing zijn op 
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boekjaar voorafgaand aan het laatste 
boekjaar een netto-omzet van ten minste 
150 miljoen EUR in de Unie hebben 
behaald of in het boekjaar voorafgaand aan 
het laatste boekjaar een netto-omzet van 
meer dan 40 miljoen EUR maar minder 
dan 150 miljoen EUR hebben behaald in 
een of meer sectoren met een bijzonder 
grote impact, vanaf twee jaar na het einde 
van de overgangsperiode van deze richtlijn.

ondernemingen uit derde landen die in het 
boekjaar voorafgaand aan het laatste 
boekjaar een netto-omzet van ten minste 
40 miljoen EUR in de Unie hebben behaald 
of in het boekjaar voorafgaand aan het 
laatste boekjaar een netto-omzet van meer 
dan 8 miljoen EUR maar minder dan 
40 miljoen EUR hebben behaald in een of 
meer sectoren met een bijzonder grote 
impact, vanaf twee jaar na het einde van de 
overgangsperiode van deze richtlijn. De 
berekening van de netto-omzet moet de 
royalty’s omvatten die de ondernemingen 
zelf of hun dochterondernemingen of 
bijkantoren in de Unie hebben ontvangen 
via verticale, in de Unie gesloten 
overeenkomsten.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om een zinvolle bijdrage te leveren 
aan de overgang naar duurzaamheid, moet 
in het kader van deze richtlijn passende 
zorgvuldigheid worden betracht met 
betrekking tot het negatieve effect op de 
mensenrechten van beschermde personen 
dat voortvloeit uit de schending van een 
van de rechten en verbodsbepalingen die 
zijn neergelegd in de internationale 
overeenkomsten die in de bijlage bij deze 
richtlijn zijn vermeld. Om ervoor te zorgen 
dat de mensenrechten volledig worden 
bestreken, moet een schending van een 
verbod of recht dat niet specifiek in die 
bijlage is opgenomen en dat rechtstreeks 
afbreuk doet aan een wettelijk belang dat 
door die overeenkomsten wordt 
beschermd, ook deel uitmaken van de 
negatieve effecten op de mensenrechten die 
onder deze richtlijn vallen, op voorwaarde 

(25) Om een zinvolle bijdrage te leveren 
aan de overgang naar duurzaamheid, moet 
in het kader van deze richtlijn passende 
zorgvuldigheid worden betracht met 
betrekking tot het negatieve effect op de 
mensenrechten van personen dat 
voortvloeit uit elke handeling die het 
vermogen wegneemt of vermindert van 
een individu of een groep om te genieten 
van de rechten of te worden beschermd 
door de verbodsbepalingen die zijn 
neergelegd in de internationale 
overeenkomsten en instrumenten die in de 
bijlage bij deze richtlijn zijn vermeld, met 
inbegrip van de rechten van vakbonden 
en van werknemers en de sociale rechten. 
Om ervoor te zorgen dat de mensenrechten 
volledig worden bestreken, moet een 
negatief gevolg voor het genieten van een 
recht dat niet specifiek in die bijlage is 
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dat de betrokken onderneming 
redelijkerwijs het risico van een dergelijke 
schending had kunnen vaststellen, alsmede 
de passende maatregelen die moeten 
worden genomen om aan de 
zorgvuldigheidsverplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn te voldoen, rekening 
houdend met alle relevante 
omstandigheden van haar activiteiten, zoals 
de sector en de operationele context. 
Passende zorgvuldigheid moet ook 
betrekking hebben op negatieve 
milieueffecten die voortvloeien uit de 
schending van een van de 
verbodsbepalingen en verplichtingen uit 
hoofde van de in de bijlage bij deze 
richtlijn genoemde internationale 
milieuovereenkomsten.

opgenomen en dat rechtstreeks afbreuk 
doet aan een wettelijk belang dat door die 
overeenkomsten en instrumenten wordt 
beschermd, ook deel uitmaken van de 
negatieve effecten op de mensenrechten die 
onder deze richtlijn vallen, op voorwaarde 
dat de betrokken onderneming 
redelijkerwijs het risico van een dergelijke 
schending had kunnen vaststellen, alsmede 
de passende maatregelen die moeten 
worden genomen om aan de 
zorgvuldigheidsverplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn te voldoen, rekening 
houdend met alle relevante 
omstandigheden van haar activiteiten, zoals 
de sector en de operationele context. 
Passende zorgvuldigheid moet ook 
betrekking hebben op negatieve 
milieueffecten op de lucht, het water, de 
bodem, de biodiversiteit, het dierenwelzijn, 
de aanpassing aan en de mitigatie van de 
klimaatverandering, de overgang naar 
een circulaire economie en de effecten die 
voortvloeien uit de schending van een van 
de verbodsbepalingen en verplichtingen uit 
hoofde van de in de bijlage bij deze 
richtlijn genoemde internationale 
milieuovereenkomsten. Passende 
zorgvuldigheid moet ook worden betracht 
in verband met negatieve effecten op goed 
bestuur, zoals de goede werking van de 
overheid en overheidsdiensten, de 
rechtsstaat en democratische kiesstelsels, 
en effecten die het gevolg zijn van de 
schending van een van de 
verbodsbepalingen en verplichtingen uit 
hoofde van de in de bijlage bij deze 
richtlijn genoemde internationale 
overeenkomsten betreffende goed bestuur.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om passende zorgvuldigheid 
inzake mensenrechten en milieu te 
betrachten ten aanzien van hun activiteiten, 
hun dochterondernemingen en hun 
waardeketens, moeten de onder deze 
richtlijn vallende ondernemingen passende 
zorgvuldigheid in hun bedrijfsbeleid 
integreren, potentiële en feitelijke 
negatieve effecten op de mensenrechten en 
het milieu identificeren, voorkomen en 
reduceren en potentiële en feitelijke 
negatieve effecten beëindigen en de 
omvang ervan tot een minimum beperken, 
een klachtenprocedure instellen en 
handhaven, toezien op de doeltreffendheid 
van de genomen maatregelen 
overeenkomstig de in deze richtlijn 
vastgestelde voorschriften, en openbaar 
communiceren over hun passende 
zorgvuldigheid. Om ondernemingen 
duidelijkheid te verschaffen, moet in deze 
richtlijn met name een duidelijk 
onderscheid worden gemaakt tussen de 
stappen die moeten worden genomen om 
potentiële negatieve effecten te voorkomen 
en te reduceren, en die welke moeten 
worden genomen om feitelijke negatieve 
effecten te beëindigen of, wanneer dat niet 
mogelijk is, tot een minimum te beperken.

(27) Om passende zorgvuldigheid 
inzake mensenrechten, milieu en goed 
bestuur te betrachten ten aanzien van hun 
activiteiten, hun dochterondernemingen en 
hun waardeketens, moeten de onder deze 
richtlijn vallende ondernemingen passende 
zorgvuldigheid in hun bedrijfsbeleid 
integreren, potentiële en feitelijke 
negatieve effecten op de mensenrechten, 
het milieu en goed bestuur identificeren, 
voorkomen, reduceren en herstellen en 
potentiële en feitelijke negatieve effecten 
beëindigen en beperken, een 
klachtenprocedure instellen of daaraan 
deelnemen, toezien op de doeltreffendheid 
van de maatregelen genomen 
overeenkomstig de in deze richtlijn 
vastgestelde voorschriften, openbaar 
communiceren over hun passende 
zorgvuldigheid en de getroffen 
belanghebbenden raadplegen tijdens het 
gehele proces. Om ondernemingen 
duidelijkheid te verschaffen, moet in deze 
richtlijn met name een duidelijk 
onderscheid worden gemaakt tussen de 
stappen die moeten worden genomen om 
potentiële negatieve effecten te voorkomen 
en te reduceren, en die welke moeten 
worden genomen om feitelijke negatieve 
effecten te beëindigen of, wanneer dat niet 
mogelijk is, tot een minimum te beperken.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om ervoor te zorgen dat passende 
zorgvuldigheid deel uitmaakt van het 
bedrijfsbeleid van de ondernemingen en in 

(28) Om ervoor te zorgen dat passende 
zorgvuldigheid deel uitmaakt van het 
bedrijfsbeleid van de ondernemingen en in 
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overeenstemming is met het desbetreffende 
internationale kader, moeten 
ondernemingen passende zorgvuldigheid in 
al hun beleidslijnen integreren en over een 
beleid inzake passende zorgvuldigheid 
beschikken. Het beleid inzake passende 
zorgvuldigheid moet een beschrijving 
bevatten van de wijze waarop de 
onderneming, ook op lange termijn, 
passende zorgvuldigheid aanpakt, alsmede 
een gedragscode waarin de regels en 
beginselen worden beschreven die door de 
werknemers en dochterondernemingen van 
de onderneming moeten worden nageleefd; 
een beschrijving van de processen die zijn 
ingevoerd om passende zorgvuldigheid toe 
te passen, met inbegrip van de maatregelen 
die zijn genomen om de naleving van de 
gedragscode te controleren en om de 
toepassing ervan uit te breiden tot 
gevestigde zakelijke relaties. De 
gedragscode moet van toepassing zijn op 
alle relevante bedrijfsfuncties en -
activiteiten, met inbegrip van beslissingen 
inzake aankoop en inkoop. Ook moeten 
ondernemingen hun zorgvuldigheidsbeleid 
jaarlijks actualiseren.

overeenstemming is met het desbetreffende 
internationale kader, moeten 
ondernemingen passende zorgvuldigheid in 
al hun beleidslijnen en operationele 
niveaus integreren en over een beleid 
inzake passende zorgvuldigheid 
beschikken dat wordt ontwikkeld in 
overleg met belanghebbenden. Het beleid 
inzake passende zorgvuldigheid moet een 
beschrijving bevatten van de wijze waarop 
de onderneming, ook op lange termijn, 
passende zorgvuldigheid aanpakt, alsmede 
een gedragscode waarin de regels en 
beginselen worden beschreven die door de 
werknemers en dochterondernemingen van 
de onderneming in alle bedrijfsfuncties en 
-activiteiten moeten worden nageleefd; een 
beschrijving van de processen die zijn 
ingevoerd om passende zorgvuldigheid toe 
te passen, met inbegrip van de maatregelen 
die zijn genomen om de naleving van de 
gedragscode te controleren en om de 
toepassing ervan uit te breiden tot zakelijke 
relaties en passende beleidslijnen om te 
voorkomen dat de kosten van het proces 
van passende zorgvuldigheid worden 
doorberekend aan zakelijke partners in 
een zwakkere positie. De gedragscode 
moet van toepassing zijn op alle relevante 
bedrijfsfuncties en -activiteiten, met 
inbegrip van beslissingen inzake aankoop 
en inkoop. Ook moeten ondernemingen 
hun zorgvuldigheidsbeleid jaarlijks 
actualiseren.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om aan de verplichtingen inzake 
passende zorgvuldigheid te voldoen, 
moeten ondernemingen passende 

(29) Om aan de verplichtingen inzake 
passende zorgvuldigheid te voldoen, 
moeten ondernemingen passende 
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maatregelen nemen met betrekking tot het 
identificeren, voorkomen en beëindigen 
van negatieve effecten. Een “passende 
maatregel” zou een maatregel moeten zijn 
waarmee de doelstellingen van passende 
zorgvuldigheid kunnen worden bereikt, die 
in verhouding staat tot de ernst en de 
waarschijnlijkheid van het negatieve effect 
en waarover de onderneming 
redelijkerwijs kan beschikken, rekening 
houdend met de omstandigheden van het 
specifieke geval, zoals de kenmerken van 
de economische sector en de specifieke 
zakelijke relatie en de invloed van de 
onderneming daarop, en de noodzaak om 
prioritering van actie te waarborgen. In 
dit verband moet, in overeenstemming met 
internationale kaders, de invloed van de 
onderneming op een zakelijke relatie 
enerzijds haar vermogen omvatten om de 
zakelijke relatie ertoe te bewegen actie te 
ondernemen om negatieve effecten te 
beëindigen of te voorkomen (bijvoorbeeld 
door middel van eigendom of feitelijke 
zeggenschap, marktmacht, 
prekwalificatie-eisen, het koppelen van 
zakelijke stimulansen aan mensenrechten 
en milieuprestaties enz.) en anderzijds de 
mate van invloed of hefboomwerking die 
de onderneming redelijkerwijs zou 
kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld door 
samenwerking met de zakenpartner in 
kwestie of betrokkenheid bij een andere 
onderneming die de directe zakenpartner 
is van de zakelijke relatie waarmee het 
negatieve effect verband houdt.

maatregelen nemen met betrekking tot het 
identificeren, voorkomen en beëindigen 
van negatieve effecten. Een “passende 
maatregel” zou een maatregel moeten zijn 
waarmee de doelstellingen van passende 
zorgvuldigheid kunnen worden bereikt, die 
evenredig is met de ernst en de 
waarschijnlijkheid van het negatieve effect, 
rekening houdend met de omstandigheden 
van het specifieke geval, zoals de aard van 
het negatieve effect, de kenmerken van de 
economische sector, de aard van de 
specifieke activiteiten, producten en 
diensten en de specifieke zakelijke relatie 
van de onderneming. Voor de toepassing 
van de artikelen 7 en 8 moet, in gevallen 
waarin een onderneming een effect heeft 
veroorzaakt of kan hebben veroorzaakt, 
onder passende maatregelen worden 
verstaan maatregelen die tot doel hebben 
een effect te voorkomen of te beperken en 
door een effect veroorzaakte schade te 
herstellen. Voor de toepassing van de 
artikelen 7 en 8 moet, in gevallen waarin 
een onderneming aan een effect heeft 
bijgedragen of kan hebben bijgedragen, 
onder passende maatregelen worden 
verstaan maatregelen die tot doel hebben 
de bijdrage aan het effect te voorkomen of 
te beperken, door de hefboomwerking die 
de onderneming zou kunnen uitoefenen 
op andere verantwoordelijke partijen om 
het effect te voorkomen of te beperken 
aan te wenden of te vergroten, en door bij 
te dragen aan het herstel van door een 
effect veroorzaakte schade, in de mate van 
de bijdrage. Voor de toepassing van de 
artikelen 7 en 8 moet, in gevallen waarin 
de activiteiten, producten of diensten van 
een onderneming rechtstreeks aan een 
effect zijn gekoppeld of kunnen zijn 
gekoppeld door de relaties van die 
onderneming met andere entiteiten, onder 
passende maatregelen worden verstaan 
maatregelen die tot doel hebben de 
hefboomwerking die de onderneming zou 
kunnen uitoefenen op verantwoordelijke 
partijen om het effect te voorkomen of te 
beperken aan te wenden of te vergroten, 
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en te overwegen die hefboomwerking aan 
te wenden om het herstel van door een 
effect veroorzaakte schade mogelijk te 
maken.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) In het kader van de 
zorgvuldigheidsverplichtingen die bij deze 
richtlijn zijn vastgesteld, moet een 
onderneming potentiële en feitelijke 
negatieve effecten op de mensenrechten en 
het milieu identificeren. Om een 
alomvattende identificatie van negatieve 
effecten mogelijk te maken, dient een 
dergelijke identificatie gebaseerd te zijn op 
kwantitatieve en kwalitatieve informatie. 
Wat negatieve milieueffecten betreft, moet 
de onderneming bijvoorbeeld informatie 
inwinnen over de uitgangssituatie in 
locaties of faciliteiten met een hoger risico 
in waardeketens. Bij de identificatie van 
negatieve effecten moet ook de 
mensenrechten- en milieucontext op 
dynamische wijze en met regelmatige 
tussenpozen worden beoordeeld: 
voorafgaand aan een nieuwe activiteit of 
relatie, voorafgaand aan belangrijke 
beslissingen of veranderingen in de 
activiteit; naar aanleiding van of 
anticiperend op veranderingen in de 
bedrijfsomgeving; en periodiek, ten minste 
één keer per jaar, gedurende de gehele 
looptijd van een activiteit of relatie. 
Gereglementeerde financiële 
ondernemingen die leningen, kredieten of 
andere financiële diensten verstrekken, 
dienen de negatieve effecten pas bij het 
aangaan van de overeenkomst te 
identificeren. Bij het identificeren van 

(30) In het kader van de 
zorgvuldigheidsverplichtingen die bij deze 
richtlijn zijn vastgesteld, moet een 
onderneming potentiële en feitelijke 
negatieve effecten op de mensenrechten, 
het milieu en het goed bestuur 
identificeren en beoordelen. Om een 
alomvattende identificatie en beoordeling 
van negatieve effecten mogelijk te maken, 
dienen een dergelijke identificatie en 
beoordeling gebaseerd te zijn op 
kwantitatieve en kwalitatieve informatie. 
Wat negatieve milieueffecten betreft, moet 
de onderneming bijvoorbeeld informatie 
inwinnen over de uitgangssituatie in 
locaties of faciliteiten met een hoger risico 
in waardeketens. Bij de identificatie en 
beoordeling van negatieve effecten moet 
ook de context met betrekking tot de 
mensenrechten, het milieu en goed 
bestuur op dynamische wijze en met 
regelmatige tussenpozen worden 
beoordeeld: voorafgaand aan een nieuwe 
activiteit of relatie, voorafgaand aan 
belangrijke beslissingen of veranderingen 
in de activiteit; naar aanleiding van of 
anticiperend op veranderingen in de 
bedrijfsomgeving; en periodiek, ten minste 
één keer per jaar, gedurende de gehele 
looptijd van een activiteit of relatie. Bij het 
identificeren van negatieve effecten 
moeten ondernemingen ook het effect van 
het bedrijfsmodel en de bedrijfsstrategieën 
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negatieve effecten moeten ondernemingen 
ook het effect van het bedrijfsmodel en de 
bedrijfsstrategieën van een zakelijke relatie 
vaststellen en beoordelen, met inbegrip van 
handels-, inkoop- en 
prijsstellingspraktijken. Wanneer de 
onderneming niet al haar negatieve 
effecten tegelijk kan voorkomen, 
beëindigen of tot een minimum beperken, 
moet zij prioriteit kunnen geven aan de te 
nemen actie, op voorwaarde dat zij de 
maatregelen neemt waarover zij 
redelijkerwijs kan beschikken, en rekening 
houdend met de specifieke 
omstandigheden.

van een zakelijke relatie vaststellen en 
beoordelen, met inbegrip van handels-, 
inkoop- en prijsstellingspraktijken. 
Wanneer de onderneming niet al haar 
negatieve effecten tegelijk kan voorkomen, 
beëindigen of beperken, moet zij prioriteit 
kunnen geven aan de te nemen actie, op 
voorwaarde dat zij de maatregelen neemt 
waarover zij redelijkerwijs kan beschikken, 
en rekening houdend met de specifieke 
omstandigheden.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Ter voorkoming van onnodige 
lasten voor de kleinere ondernemingen 
die actief zijn in de onder deze richtlijn 
vallende sectoren met een bijzonder grote 
impact, dienen die ondernemingen alleen 
verplicht te worden de feitelijke of 
potentiële ernstige negatieve effecten vast 
te stellen die relevant voor de betrokken 
sector zijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) In overeenstemming met de (32) In overeenstemming met de 
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internationale normen moet bij het 
voorkomen en reduceren en het beëindigen 
en tot een minimum beperken van 
negatieve effecten, rekening worden 
gehouden met de belangen van degenen die 
de negatieve effecten ondervinden. Om een 
voortdurende betrokkenheid bij de 
zakenpartner in de waardeketen mogelijk te 
maken in plaats van de zakelijke relaties te 
beëindigen (terugtrekking) en de negatieve 
effecten mogelijk te verergeren, moet deze 
richtlijn ervoor zorgen dat terugtrekking 
een laatste uitweg is, overeenkomstig het 
nultolerantiebeleid van de EU inzake 
kinderarbeid. De beëindiging van een 
zakelijke relatie waarbij kinderarbeid is 
vastgesteld, zou het kind kunnen 
blootstellen aan nog ernstigere negatieve 
effecten op de mensenrechten. Hiermee 
moet derhalve rekening worden gehouden 
wanneer wordt beslist welke passende 
maatregel moet worden genomen.

internationale normen moet bij het 
voorkomen en reduceren en het beëindigen 
en tot een minimum beperken van 
negatieve effecten, rekening worden 
gehouden met de belangen van degenen die 
de negatieve effecten ondervinden. Om een 
voortdurende betrokkenheid bij de 
zakenpartner in de waardeketen mogelijk te 
maken in plaats van de zakelijke relaties te 
beëindigen (terugtrekking) en de negatieve 
effecten mogelijk te verergeren, moet deze 
richtlijn ervoor zorgen dat terugtrekking 
een laatste uitweg is, overeenkomstig het 
nultolerantiebeleid van de EU inzake 
kinderarbeid. De beëindiging van een 
zakelijke relatie waarbij kinderarbeid is 
vastgesteld, zou het kind kunnen 
blootstellen aan nog ernstigere negatieve 
effecten op de mensenrechten. Hiermee 
moet derhalve rekening worden gehouden 
wanneer wordt beslist welke passende 
maatregel moet worden genomen, en 
terugtrekking moet worden vermeden 
wanneer het effect daarvan groter zou zijn 
dan het negatieve effect dat de 
onderneming poogt te voorkomen of te 
beperken.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Om te voldoen aan de verplichting 
inzake preventie en beperking uit hoofde 
van deze richtlijn, moet van 
ondernemingen worden verlangd dat zij, in 
voorkomend geval, de volgende 
maatregelen nemen. Wanneer dit nodig is 
vanwege de complexiteit van de 
preventieve maatregelen, moeten 
ondernemingen een preventief actieplan 
ontwikkelen en uitvoeren. Ondernemingen 

(34) Om te voldoen aan de verplichting 
inzake preventie en beperking uit hoofde 
van deze richtlijn, moet van 
ondernemingen worden verlangd dat zij, 
afhankelijk van de omstandigheden, de 
volgende passende maatregelen nemen. 
Wanneer dit nodig is vanwege de 
complexiteit van de preventieve 
maatregelen, moeten ondernemingen een 
preventief actieplan ontwikkelen en 
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moeten trachten contractuele garanties te 
verkrijgen van een directe partner 
waarmee zij een gevestigde zakelijke 
relatie hebben, dat deze ervoor zal zorgen 
dat de gedragscode of het preventieve 
actieplan wordt nageleefd, onder meer 
door overeenkomstige contractuele 
garanties te verkrijgen van zijn partners 
voor zover hun activiteiten deel uitmaken 
van de waardeketen van de onderneming. 
De contractuele garanties moeten 
vergezeld gaan van passende maatregelen 
om de naleving te controleren. Om een 
alomvattende preventie van feitelijke en 
potentiële negatieve effecten te 
waarborgen, moeten ondernemingen ook 
investeringen doen die erop gericht zijn 
negatieve effecten te voorkomen, gerichte 
en evenredige steun verlenen aan een 
kmo waarmee zij een gevestigde zakelijke 
relatie hebben, zoals financiering, 
bijvoorbeeld door middel van directe 
financiering, laagrentende leningen, 
garanties voor voortgezette inkoop, en 
bijstand bij het verkrijgen van 
financiering, om de gedragscode of het 
preventieve actieplan te helpen uitvoeren, 
of technische begeleiding, bijvoorbeeld in 
de vorm van opleiding en verbetering van 
beheersystemen, en samenwerken met 
andere ondernemingen.

uitvoeren. Ondernemingen moeten aan de 
hand van contractuele bepalingen 
die zijn overeengekomen met een partner 
waarmee zij een zakelijke relatie hebben, 
vaststellen dat deze zal deelnemen aan de 
toepassing van passende zorgvuldigheid 
zoals uiteengezet in deze richtlijn, onder 
meer door ervoor te zorgen dat hij de 
gedragscode van de onderneming en, zo 
nodig, het preventieve actieplan naleeft. 
Aan partners waarmee de onderneming 
een zakelijke relatie heeft, moet worden 
gevraagd overeenkomstige contractuele 
bepalingen te verkrijgen van hun partners 
voor zover hun activiteiten deel uitmaken 
van de waardeketen van de onderneming.

Or. en

Motivering

Tweede deel van overweging 34 verplaatst naar nieuwe overweging 34 bis.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) De loutere opname van 
bepaalde contractuele bepalingen in 
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overeenkomsten van ondernemingen mag 
niet toereikend worden geacht als 
naleving van de wettelijke verplichtingen 
van die onderneming om passende 
zorgvuldigheid te betrachten in het kader 
van deze richtlijn. Bovendien moeten de 
contractuele bepalingen billijk en redelijk 
zijn in de gegeven omstandigheden, en 
moet er duidelijk uit blijken dat de 
partijen een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid dragen om tijdens 
hun lopende samenwerking passende 
zorgvuldigheid te betrachten. Vaak legt 
een koper eenzijdig contractuele 
bepalingen op aan een leverancier, en 
leidt elke inbreuk daarop waarschijnlijk 
tot een eenzijdige maatregel van de koper, 
zoals beëindiging of terugtrekking. 
Dergelijk eenzijdig optreden is niet 
passend in de context van passende 
zorgvuldigheid en zou wellicht op zich 
leiden tot negatieve effecten. Om een 
alomvattende preventie van feitelijke en 
potentiële negatieve effecten te 
waarborgen, moeten ondernemingen ook 
investeringen doen die erop gericht zijn 
negatieve effecten te voorkomen, gerichte 
en evenredige steun verlenen aan een 
kmo waarmee zij een zakelijke relatie 
hebben, zoals financiering, bijvoorbeeld 
door middel van directe financiering, 
laagrentende leningen, garanties voor 
voortgezette inkoop, en bijstand bij het 
verkrijgen van financiering, om de 
gedragscode of het preventieve actieplan 
te helpen uitvoeren, of technische 
begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van 
opleiding en verbetering van 
beheersystemen, en samenwerken met 
andere ondernemingen.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Om de volledige reeks opties voor 
de onderneming weer te geven in gevallen 
waarin potentiële effecten niet konden 
worden aangepakt door de beschreven 
preventieve of beperkende maatregelen, 
moet deze richtlijn ook verwijzen naar de 
mogelijkheid voor de onderneming om te 
trachten een overeenkomst te sluiten met 
de indirecte zakenpartner, teneinde 
naleving te bereiken van de gedragscode 
van de onderneming of het preventieve 
actieplan, en passende maatregelen uit te 
werken om te verifiëren of de indirecte 
zakelijke relatie aan de overeenkomst 
voldoet.

Schrappen

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om ervoor te zorgen dat preventie 
en beperking van potentiële negatieve 
effecten doeltreffend zijn, moeten 
ondernemingen prioriteit geven aan 
betrokkenheid bij zakelijke relaties in de 
waardeketen, in plaats van de zakelijke 
relatie te beëindigen, wat een laatste uitweg 
is nadat pogingen om potentiële negatieve 
effecten te voorkomen en te reduceren zijn 
gefaald. De richtlijn moet echter ook, voor 
gevallen waarin potentiële negatieve 
effecten niet door de beschreven 
preventieve of beperkende maatregelen 
kunnen worden aangepakt, verwijzen naar 
de verplichting voor ondernemingen om af 
te zien van het aangaan van nieuwe of het 
uitbreiden van bestaande relaties met de 
partner in kwestie en hetzij de zakelijke 
relaties met de partner in kwestie tijdelijk 

(36) Om ervoor te zorgen dat preventie 
en beperking van potentiële negatieve 
effecten doeltreffend zijn, moeten 
ondernemingen prioriteit geven aan 
betrokkenheid bij zakelijke relaties in de 
waardeketen, in plaats van de zakelijke 
relatie te beëindigen, wat een laatste uitweg 
is nadat pogingen om potentiële negatieve 
effecten te voorkomen en te reduceren zijn 
gefaald. De richtlijn moet echter ook, voor 
gevallen waarin potentiële negatieve 
effecten niet door de beschreven 
preventieve of beperkende maatregelen 
kunnen worden aangepakt, en er geen 
realistisch vooruitzicht op verandering is, 
verwijzen naar de verplichting voor 
ondernemingen om af te zien van het 
aangaan van nieuwe of het uitbreiden van 
bestaande relaties met de partner in kwestie 
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op te schorten, terwijl zij hun inspanningen 
om de effecten te voorkomen of tot een 
minimum te beperken voortzetten, indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat 
deze inspanningen op korte termijn succes 
zullen hebben, de zakelijke relatie met 
betrekking tot de betrokken activiteiten 
beëindigen indien het potentiële negatieve 
effect ernstig is. Om ondernemingen in 
staat te stellen aan deze verplichting te 
voldoen, moeten de lidstaten ervoor zorgen 
dat er in de onder hun wetgeving vallende 
overeenkomsten een optie bestaat om de 
zakelijke relatie te beëindigen. Het kan 
voorkomen dat voor de preventie van 
negatieve effecten op het niveau van 
indirecte zakelijke relaties de 
samenwerking met een andere 
onderneming is vereist, bijvoorbeeld een 
onderneming die een directe contractuele 
relatie met de leverancier onderhoudt. In 
bepaalde gevallen kan een dergelijke 
samenwerking de enige realistische manier 
zijn om negatieve effecten te voorkomen, 
met name wanneer de indirecte zakelijke 
relatie niet bereid is een overeenkomst met 
de onderneming te sluiten. In die gevallen 
zou de onderneming moeten samenwerken 
met de entiteit die negatieve effecten op het 
niveau van de indirecte zakelijke relatie het 
doeltreffendst kan voorkomen of beperken, 
waarbij het mededingingsrecht in acht 
moet worden genomen.

en hetzij de zakelijke relaties met de 
partner in kwestie tijdelijk op te schorten, 
terwijl zij hun inspanningen om de effecten 
te voorkomen of te beperken voortzetten; 
hetzij de zakelijke relatie met betrekking 
tot de activiteiten in kwestie te beëindigen 
wegens de ernst van het potentiële 
negatieve effect. Om ondernemingen in 
staat te stellen aan deze verplichting te 
voldoen, moeten de lidstaten ervoor zorgen 
dat er in de onder hun wetgeving vallende 
overeenkomsten een optie bestaat om de 
zakelijke relatie te beëindigen of op te 
schorten. Wanneer de onderneming 
beslist om een zakelijke relatie te 
beëindigen of op te schorten, moet zij de 
negatieve effecten van die beslissing 
beoordelen, overeenkomstig de in deze 
richtlijn vastgelegde 
zorgvuldigheidsverplichtingen. Het kan 
voorkomen dat voor de preventie van 
negatieve effecten op het niveau van 
indirecte zakelijke relaties de 
samenwerking met een andere 
onderneming is vereist, bijvoorbeeld een 
onderneming die een directe contractuele 
relatie met de leverancier onderhoudt. In 
bepaalde gevallen kan een dergelijke 
samenwerking de enige realistische manier 
zijn om negatieve effecten te voorkomen, 
met name wanneer de indirecte zakelijke 
relatie niet bereid is een overeenkomst met 
de onderneming te sluiten. In die gevallen 
zou de onderneming moeten samenwerken 
met de entiteit die negatieve effecten op het 
niveau van de indirecte zakelijke relatie het 
doeltreffendst kan voorkomen of beperken, 
waarbij het mededingingsrecht in acht 
moet worden genomen.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Wat de directe en indirecte 
zakelijke relaties betreft, kunnen 
samenwerking binnen de sector, sectorale 
regelingen en initiatieven waarbij meerdere 
belanghebbenden zijn betrokken, extra 
hefboomeffecten helpen creëren om 
negatieve effecten vast te stellen, te 
beperken en te voorkomen. 
Ondernemingen moeten derhalve een 
beroep kunnen doen op dergelijke 
initiatieven om hen te ondersteunen bij de 
uitvoering van de in deze richtlijn 
neergelegde 
zorgvuldigheidsverplichtingen, voor zover 
dergelijke regelingen en initiatieven 
geschikt zijn om de nakoming van die 
verplichtingen te ondersteunen. 
Ondernemingen zouden op eigen initiatief 
kunnen nagaan of deze regelingen en 
initiatieven in overeenstemming zijn met 
de verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn. Om voor een volledige 
informatieverstrekking betreffende 
dergelijke initiatieven te zorgen, dient de 
richtlijn ook te verwijzen naar de 
mogelijkheid voor de Commissie en de 
lidstaten om de verspreiding van informatie 
over dergelijke regelingen of initiatieven 
en de resultaten ervan te faciliteren. De 
Commissie kan, in samenwerking met de 
lidstaten, richtsnoeren uitvaardigen voor de 
beoordeling van de geschiktheid van 
sectorale regelingen en initiatieven waarbij 
meerdere belanghebbenden zijn betrokken.

(37) Wat de directe en indirecte 
zakelijke relaties betreft, kunnen 
samenwerking binnen de sector, sectorale 
regelingen en initiatieven waarbij meerdere 
belanghebbenden zijn betrokken, extra 
hefboomeffecten helpen creëren om 
negatieve effecten vast te stellen, te 
beperken en te voorkomen. 
Ondernemingen moeten derhalve gebruik 
kunnen maken van dergelijke initiatieven 
om hen te ondersteunen bij de uitvoering 
van de in deze richtlijn neergelegde 
zorgvuldigheidsverplichtingen, voor zover 
dergelijke regelingen en initiatieven 
geschikt zijn om de nakoming van die 
verplichtingen te ondersteunen. 
Ondernemingen zouden op eigen initiatief 
kunnen nagaan of deze regelingen en 
initiatieven in overeenstemming zijn met 
de verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn. Om voor een volledige 
informatieverstrekking betreffende 
dergelijke initiatieven te zorgen, dient de 
richtlijn ook te verwijzen naar de 
mogelijkheid voor de Commissie en de 
lidstaten om de verspreiding van informatie 
over dergelijke regelingen of initiatieven 
en de resultaten ervan te faciliteren. De 
Commissie kan, in samenwerking met de 
lidstaten, richtsnoeren uitvaardigen voor de 
beoordeling van het toepassingsgebied, de 
afstemming en geloofwaardigheid van 
sectorale regelingen en initiatieven waarbij 
meerdere belanghebbenden zijn betrokken. 
Het toepassingsgebied, de afstemming en 
geloofwaardigheid van een sectorale 
regeling of een initiatief waarbij meerdere 
belanghebbenden zijn betrokken, moet 
worden beoordeeld door tijdens het 
proces, met name, rekening te houden met 
de opname van de standpunten van het 
maatschappelijk middenveld. Het gebruik 
van relevante en geloofwaardige sectorale 
regelingen en initiatieven waarbij 
meerdere belanghebbenden zijn betrokken 
om de passende zorgvuldigheid van 



PE738.450v01-00 30/158 PR\1266206NL.docx

NL

ondernemingen te ondersteunen, mag die 
ondernemingen niet ontslaan van hun 
individuele verantwoordelijkheid om 
passende zorgvuldigheid te betrachten en 
houdt evenmin in dat zij niet 
aansprakelijk kunnen worden gehouden.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Uit hoofde van de 
zorgvuldigheidsverplichtingen van deze 
richtlijn moet een onderneming, indien zij 
feitelijke negatieve effecten op de 
mensenrechten of het milieu vaststelt, 
passende maatregelen nemen om deze te 
beëindigen. Verwacht mag worden dat een 
onderneming in staat is een einde te maken 
aan feitelijke negatieve effecten in haar 
eigen activiteiten en 
dochterondernemingen. Met betrekking tot 
gevestigde zakelijke relaties moet echter 
worden verduidelijkt dat, wanneer 
negatieve effecten niet kunnen worden 
beëindigd, ondernemingen de omvang van 
dergelijke effecten tot een minimum 
moeten beperken. Om de omvang van de 
negatieve effecten tot een minimum te 
beperken, moet een resultaat worden 
bereikt dat de beëindiging van het 
negatieve effect zo dicht mogelijk 
benadert. Om ondernemingen juridische 
duidelijkheid en zekerheid te bieden, moet 
deze richtlijn bepalen welke maatregelen 
ondernemingen moeten nemen om een 
einde te maken aan feitelijke negatieve 
effecten op de mensenrechten en het milieu 
en om de omvang ervan tot een minimum 
te beperken, wanneer dit naar gelang van 
de omstandigheden relevant is.

(38) Uit hoofde van de 
zorgvuldigheidsverplichtingen van deze 
richtlijn moet een onderneming, indien zij 
feitelijke negatieve effecten op de 
mensenrechten, het milieu of goed bestuur 
vaststelt, passende maatregelen nemen om 
deze te beëindigen. Verwacht mag worden 
dat een onderneming in staat is een einde te 
maken aan feitelijke negatieve effecten in 
haar eigen activiteiten en 
dochterondernemingen. Er moet echter 
worden verduidelijkt dat, wanneer 
negatieve effecten niet kunnen worden 
beëindigd, ondernemingen de omvang van 
dergelijke effecten moeten beperken, 
terwijl zij zich inspannen om het 
negatieve effect te beëindigen en zij een 
corrigerend actieplan uitvoeren dat is 
opgesteld in overleg met getroffen 
belanghebbenden. Om de omvang van de 
negatieve effecten tot een minimum te 
beperken, moet een resultaat worden 
bereikt dat de beëindiging van het 
negatieve effect zo dicht mogelijk 
benadert. Om ondernemingen juridische 
duidelijkheid en zekerheid te bieden, moet 
deze richtlijn bepalen welke maatregelen 
ondernemingen moeten nemen om een 
einde te maken aan feitelijke negatieve 
effecten op de mensenrechten en het milieu 
en om de omvang ervan tot een minimum 
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te beperken, wanneer dit naargelang van 
de omstandigheden relevant is.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Om te voldoen aan de verplichting 
inzake de beëindiging en beperking van 
feitelijke negatieve effecten uit hoofde van 
deze richtlijn, moet van ondernemingen 
worden vereist dat zij, in voorkomend 
geval, de volgende maatregelen nemen. Zij 
moeten het negatieve effect neutraliseren 
of de omvang ervan zoveel mogelijk 
beperken, waarbij de maatregel in 
verhouding moet staan tot de omvang en 
de ernst van het negatieve effect en tot de 
mate waarin het gedrag van de 
onderneming tot het negatieve effect heeft 
bijgedragen. Indien het negatieve effect 
niet onmiddellijk kan worden beëindigd, 
moeten ondernemingen een corrigerend 
actieplan opstellen en uitvoeren met 
redelijke en duidelijk omschreven 
tijdschema’s voor maatregelen, en 
kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren 
voor het meten van verbeteringen. 
Ondernemingen moeten ook trachten 
contractuele garanties te verkrijgen van 
een directe zakenpartner waarmee zij een 
gevestigde zakelijke relatie hebben, dat 
deze ervoor zal zorgen dat de gedragscode 
van de onderneming en, zo nodig, het 
preventieve actieplan wordt nageleefd, 
onder meer door overeenkomstige 
contractuele garanties te verkrijgen van 
zijn partners voor zover hun activiteiten 
deel uitmaken van de waardeketen van de 
onderneming. De contractuele garanties 
moeten vergezeld gaan van passende 
maatregelen om de naleving te 

(39) Om te voldoen aan de verplichting 
inzake de beëindiging en beperking van 
feitelijke negatieve effecten uit hoofde van 
deze richtlijn, moet van ondernemingen 
worden vereist dat zij, afhankelijk van de 
omstandigheden, de volgende maatregelen 
nemen. Zij moeten het negatieve effect 
neutraliseren of de omvang ervan op 
passende wijze beperken, door de 
getroffen belanghebbenden en/of het 
getroffen milieu te herstellen in dezelfde 
toestand als die voordat het negatieve 
effect zich heeft voorgedaan, of in een 
positie die deze zo dicht benadert als in de 
omstandigheden mogelijk is. Indien het 
negatieve effect niet onmiddellijk kan 
worden beëindigd, moeten ondernemingen 
een corrigerend actieplan opstellen en 
uitvoeren met redelijke en duidelijk 
omschreven tijdschema’s voor 
maatregelen, en kwalitatieve en 
kwantitatieve indicatoren voor het meten 
van verbeteringen. Ondernemingen moeten 
aan de hand van contractuele bepalingen 
die zijn overeengekomen met een 
zakenpartner waarmee zij een zakelijke 
relatie hebben, vaststellen dat deze zal 
deelnemen aan de toepassing van 
passende zorgvuldigheid, en zij moeten 
ervoor zorgen dat hij de gedragscode van 
de onderneming en, zo nodig, het 
preventieve actieplan naleeft. 
Zakenpartners moeten ertoe worden 
aangespoord overeenkomstige 
contractuele bepalingen te verkrijgen van 
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controleren. Tot slot dienen 
ondernemingen ook investeringen te doen 
die erop gericht zijn negatieve effecten te 
beëindigen of de omvang ervan tot een 
minimum te beperken, doelgerichte en 
evenredige steun te verlenen aan kmo’s 
waarmee zij een gevestigde zakelijke 
relatie hebben en samen te werken met 
andere entiteiten, onder meer, in 
voorkomend geval, om de onderneming 
beter in staat te stellen een einde te maken 
aan het negatieve effect.

hun partners voor zover hun activiteiten 
deel uitmaken van de waardeketen van de 
onderneming. De contractuele bepalingen 
moeten vergezeld gaan van passende 
maatregelen om passende zorgvuldigheid 
zoals vastgelegd in deze richtlijn te 
ondersteunen. De loutere opname van 
bepaalde contractuele bepalingen in 
overeenkomsten van ondernemingen mag 
niet toereikend worden geacht als 
naleving van de wettelijke verplichtingen 
van die onderneming om passende 
zorgvuldigheid te betrachten in het kader 
van deze richtlijn, en contractuele 
bepalingen mogen evenmin de 
verantwoordelijkheid voor het betrachten 
van passende zorgvuldigheid overdragen 
aan een andere partij. Bovendien moeten 
de contractuele bepalingen billijk en 
redelijk zijn in de gegeven 
omstandigheden, en moet er duidelijk uit 
blijken dat de partijen een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
dragen om tijdens hun lopende 
samenwerking passende zorgvuldigheid te 
betrachten, waarbij wordt benadrukt dat 
passende maatregelen worden genomen 
om negatieve effecten te beëindigen in 
plaats van beëindiging of opschorting 
ingeval van schendingen of inbreuken 
waaruit feitelijke negatieve effecten zijn 
voortgevloeid. Ondernemingen moeten 
ook beoordelen of van de zakenpartner 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat 
deze passende zorgvuldigheid toepast 
zoals vastgelegd in deze richtlijn, rekening 
houdend met, onder meer, de sector, de 
context en het risiconiveau van de 
zakelijke relatie en de zakenpartner; de 
middelen, ervaring, geschiedenis en 
geloofsbrieven van elke zakenpartner; en 
eventuele steun die de onderneming aan 
haar bedrijfspartner geeft. Vaak legt een 
koper eenzijdig contractuele bepalingen 
op aan een leverancier, en leidt elke 
inbreuk daarop waarschijnlijk tot een 
eenzijdige maatregel van de koper zoals 
beëindiging of terugtrekking. Dergelijk 
eenzijdig optreden is niet passend in de 



PR\1266206NL.docx 33/158 PE738.450v01-00

NL

context van passende zorgvuldigheid en 
zou wellicht op zich leiden tot negatieve 
effecten. Tot slot dienen ondernemingen 
ook investeringen te doen die erop gericht 
zijn negatieve effecten te beëindigen of de 
omvang ervan te beperken, doelgerichte en 
evenredige steun te verlenen aan kmo’s 
waarmee zij een zakelijke relatie hebben en 
samen te werken met andere entiteiten, 
onder meer, in voorkomend geval, om de 
onderneming beter in staat te stellen een 
einde te maken aan het negatieve effect.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Om de volledige reeks opties voor 
de onderneming weer te geven in gevallen 
waarin feitelijke effecten niet konden 
worden aangepakt door de beschreven 
maatregelen, dient deze richtlijn ook te 
verwijzen naar de mogelijkheid voor de 
onderneming om te trachten een 
overeenkomst te sluiten met de indirecte 
zakenpartner, teneinde naleving te 
bereiken van de gedragscode van de 
onderneming of een corrigerend 
actieplan, en passende maatregelen uit te 
werken om te verifiëren of de indirecte 
zakelijke relatie aan de overeenkomst 
voldoet.

Schrappen

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Om ervoor te zorgen dat het 
beëindigen of tot een minimum beperken 
van feitelijke negatieve effecten 
doeltreffend is, moeten ondernemingen 
prioriteit geven aan het aangaan van 
betrekkingen met zakelijke relaties in de 
waardeketen, in plaats van de zakelijke 
relatie te beëindigen, wat een laatste uitweg 
is nadat pogingen om feitelijke negatieve 
effecten te beëindigen of tot een minimum 
te beperken zijn gefaald. Voor gevallen 
waarin feitelijke negatieve effecten niet 
konden worden beëindigd of voldoende 
beperkt door de beschreven maatregelen, 
moet deze richtlijn echter ook verwijzen 
naar de verplichting voor ondernemingen 
om af te zien van het aangaan van nieuwe 
of het uitbreiden van bestaande relaties met 
de partner in kwestie en, indien de 
wetgeving die hun relaties regelt dat 
toestaat, hetzij de zakelijke relaties met de 
partner in kwestie tijdelijk op te schorten, 
terwijl zij de inspanningen voortzetten om 
de negatieve effecten te beëindigen of de 
omvang ervan zoveel mogelijk te beperken, 
hetzij de zakelijke relatie met betrekking 
tot de betrokken activiteiten te beëindigen 
indien het negatieve effect als ernstig 
wordt beschouwd. Om ondernemingen in 
staat te stellen aan deze verplichting te 
voldoen, moeten de lidstaten ervoor zorgen 
dat er in de onder hun wetgeving vallende 
overeenkomsten een optie bestaat om de 
zakelijke relatie te beëindigen.

(41) Om ervoor te zorgen dat het 
beëindigen of tot een minimum beperken 
van feitelijke negatieve effecten 
doeltreffend is, moeten ondernemingen 
prioriteit geven aan het aangaan van 
betrekkingen met zakelijke relaties in de 
waardeketen, in plaats van de zakelijke 
relatie te beëindigen, wat een laatste uitweg 
is nadat pogingen om feitelijke negatieve 
effecten te beëindigen of tot een minimum 
te beperken zijn gefaald. Voor gevallen 
waarin feitelijke negatieve effecten niet 
konden worden beëindigd of voldoende 
beperkt door de beschreven maatregel en 
er geen realistisch vooruitzicht op 
verandering is, moet deze richtlijn echter 
ook verwijzen naar de verplichting voor 
ondernemingen om af te zien van het 
aangaan van nieuwe of het uitbreiden van 
bestaande relaties met de partner in kwestie 
en, indien de wetgeving die hun relaties 
regelt dat toestaat, hetzij de zakelijke 
relaties met de partner in kwestie tijdelijk 
op te schorten, terwijl zij de inspanningen 
voortzetten om de negatieve effecten te 
beëindigen of de omvang ervan te 
beperken, hetzij de zakelijke relatie met 
betrekking tot de betrokken activiteiten te 
beëindigen wegens de ernst van het 
negatieve effect. Om ondernemingen in 
staat te stellen aan deze verplichting te 
voldoen, moeten de lidstaten ervoor zorgen 
dat er in de onder hun wetgeving vallende 
overeenkomsten een optie bestaat om de 
zakelijke relatie te beëindigen of op te 
schorten. Wanneer de onderneming 
beslist om een zakelijke relatie te 
beëindigen of op te schorten, moet zij de 
negatieve effecten van die beslissing 
beoordelen, overeenkomstig de in deze 
richtlijn vastgelegde 
zorgvuldigheidsverplichtingen.

Or. en
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Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) Wanneer een onderneming 
een feitelijk negatief effect heeft 
veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, 
moet die onderneming passende 
maatregelen nemen om dat effect te 
herstellen. Het soort herstelmaatregelen 
en de vorm ervan moeten toereikend zijn 
om het effect op passende wijze te 
herstellen en zouden bijvoorbeeld de vorm 
kunnen aannemen van een 
schadevergoeding, of een niet-financiële 
vorm van herstel zoals restitutie, 
renovatie, publieke verontschuldigingen, 
herplaatsing en een bijdrage tot 
onderzoeken, met inbegrip van een 
passende combinatie van zulke 
maatregelen en andere maatregelen. 
Hoewel ondernemingen 
herstelmaatregelen moeten nemen, sluit 
het feit dat ze dit hebben gedaan niet uit 
dat de getroffen belanghebbenden verdere 
actie kunnen ondernemen, onder meer via 
klachten en burgerlijke 
rechtsvorderingen, en mag er van 
getroffen belanghebbenden niet worden 
verlangd dat zij herstel eisen voordat zij 
een klacht indienen of een 
rechtsvordering instellen. Wanneer een 
onderneming rechtstreeks aan een 
negatief effect wordt gekoppeld, moet die 
onderneming de toestemming krijgen om 
vrijwillig deel te nemen aan 
herstelmaatregelen, in voorkomend geval, 
en te overwegen haar hefboomwerking uit 
te oefenen op verantwoordelijke partijen 
om het herstel van schade ten gevolge van 
een effect mogelijk te maken.

Or. en
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Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Ondernemingen moeten personen 
en organisaties de mogelijkheid bieden om 
rechtstreeks klachten bij hen in te dienen in 
geval van gerechtvaardigde bezorgdheid 
over feitelijke of potentiële negatieve 
effecten op de mensenrechten en het 
milieu. Tot de organisaties die dergelijke 
klachten kunnen indienen, moeten 
vakbonden en andere 
werknemersvertegenwoordigers die in de 
betrokken waardeketen werkzame 
personen vertegenwoordigen behoren, 
alsmede organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld die actief zijn 
op gebieden die met de betrokken 
waardeketen verband houden, wanneer zij 
op de hoogte zijn van een potentieel of 
feitelijk negatief effect. Ondernemingen 
moeten een procedure vaststellen voor de 
behandeling van deze klachten en 
werknemers, vakbonden en andere 
werknemersvertegenwoordigers, in 
voorkomend geval, over dergelijke 
procedures informeren. Een beroep op het 
klachten- en herstelmechanisme mag de 
klager niet beletten een voorziening in 
rechte in te stellen. Overeenkomstig de 
internationale normen moeten klagers het 
recht hebben om van de onderneming een 
passende follow-up van de klacht te 
verlangen en met vertegenwoordigers op 
passend niveau van de onderneming bijeen 
te komen om potentiële of feitelijke 
ernstige negatieve effecten waarop de 
klacht betrekking heeft, te bespreken. Deze 
mogelijkheid mag niet leiden tot 
onredelijke verzoeken aan ondernemingen.

(42) Ondernemingen moeten 
doeltreffende mechanismen vaststellen of 
daaraan deelnemen die kunnen worden 
aangewend door personen en organisaties 
om gemakkelijk en rechtstreeks klachten 
bij hen in te dienen in geval van 
gerechtvaardigde bezorgdheid over 
feitelijke of potentiële negatieve effecten 
op de mensenrechten, het milieu en goed 
bestuur. Tot de organisaties die dergelijke 
klachten kunnen indienen, moeten 
vakbonden en andere 
werknemersvertegenwoordigers die in de 
betrokken waardeketen werkzame 
personen vertegenwoordigen behoren, 
alsmede organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld die actief zijn 
op gebieden die met de betrokken 
waardeketen verband houden, wanneer zij 
op de hoogte zijn van een potentieel of 
feitelijk negatief effect, en rechtspersonen 
en natuurlijke personen die de 
mensenrechten en het milieu verdedigen. 
Ondernemingen moeten een procedure 
vaststellen voor de behandeling van deze 
klachten en werknemers, vakbonden en 
andere werknemersvertegenwoordigers, in 
voorkomend geval, over dergelijke 
procedures informeren. Ondernemingen 
moeten voorzien in de mogelijkheid om 
klacht in te dienen door middel van 
samenwerkingsafspraken met andere 
ondernemingen of organisaties, door deel 
te nemen aan mechanismen inzake 
klachten van meer belanghebbenden of 
door zich aan te sluiten bij een algemene 
kaderovereenkomst. Een beroep op het 
klachten- en herstelmechanisme mag de 
klager niet beletten een voorziening in 
rechte in te stellen, noch mag het een 
voorwaarde zijn om een voorziening in 
rechte te mogen instellen. Overeenkomstig 
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de internationale normen moeten klagers 
het recht hebben om een passende follow-
up van de klacht te ontvangen en met 
vertegenwoordigers op passend niveau van 
de onderneming bijeen te komen om 
potentiële of feitelijke negatieve effecten 
waarop de klacht betrekking heeft, te 
bespreken. Deze mogelijkheid mag niet 
leiden tot onredelijke verzoeken aan 
ondernemingen. Ondernemingen moeten 
er ook voor zorgen dat klagers tegen 
mogelijke vergelding en wraak worden 
beschermd, bijvoorbeeld door in de 
klachtenprocedure anonimiteit of 
vertrouwelijkheid te garanderen. De 
klachtenprocedure moet legitiem, 
toegankelijk, voorspelbaar, veilig, 
rechtvaardig, transparant, compatibel met 
rechten en aanpasbaar zijn 
overeenkomstig de 
doeltreffendheidscriteria voor 
buitengerechtelijke klachtenmechanismen 
in beginsel 31 van de leidende beginselen 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten 
van de Verenigde Naties en algemene 
opmerking nr. 16 van het VN-Comité voor 
de rechten van het kind.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Ondernemingen moeten toezien op 
de uitvoering en doeltreffendheid van hun 
maatregelen inzake passende 
zorgvuldigheid. Zij moeten hun eigen 
activiteiten, die van hun 
dochterondernemingen en, indien deze 
verband houden met de waardeketens van 
de onderneming, die van hun gevestigde 
zakelijke relaties periodiek evalueren om 
de doeltreffendheid van de identificatie, 

(43) Ondernemingen moeten, in overleg 
met getroffen belanghebbenden, toezien 
op de uitvoering en de doeltreffendheid 
van hun maatregelen inzake passende 
zorgvuldigheid en deze verifiëren. Zij 
moeten hun eigen activiteiten, die van hun 
dochterondernemingen, producten en 
diensten en die van hun zakelijke relaties 
periodiek evalueren om de 
doeltreffendheid van de identificatie, 
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preventie, vermindering, beëindiging en 
beperking van negatieve effecten op de 
mensenrechten en negatieve milieueffecten 
te controleren. Bij deze beoordelingen 
moet worden nagegaan of negatieve 
effecten naar behoren zijn geïdentificeerd, 
of zorgvuldigheidsmaatregelen zijn 
uitgevoerd en of negatieve effecten 
daadwerkelijk zijn voorkomen of 
beëindigd. Om ervoor te zorgen dat deze 
beoordelingen actueel zijn, moeten zij ten 
minste één keer per jaar worden uitgevoerd 
en tussentijds worden herzien wanneer 
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat 
er zich belangrijke nieuwe risico’s op 
negatieve effecten kunnen hebben 
voorgedaan.

preventie, vermindering, beëindiging, 
beperking en het herstel van negatieve 
effecten op de mensenrechten, negatieve 
milieueffecten en negatieve effecten op 
goed bestuur te controleren. Bij deze 
beoordelingen moet worden nagegaan of 
negatieve effecten naar behoren zijn 
geïdentificeerd, of 
zorgvuldigheidsmaatregelen zijn 
uitgevoerd en of negatieve effecten 
daadwerkelijk zijn voorkomen of 
beëindigd. Om ervoor te zorgen dat deze 
beoordelingen actueel zijn, moeten zij ten 
minste één keer per jaar worden uitgevoerd 
en tussentijds worden herzien wanneer 
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat 
er zich belangrijke nieuwe risico’s op 
negatieve effecten kunnen hebben 
voorgedaan. Ondernemingen moeten de 
documentatie die aantoont dat zij dit 
voorschrift naleven gedurende vijf jaar 
bijhouden.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Net als in de bestaande 
internationale normen die zijn vastgesteld 
in de richtsnoeren voor het bedrijfsleven en 
de mensenrechten van de Verenigde Naties 
en het OESO-kader, moet volgens de 
zorgvuldigheidseis extern relevante 
informatie worden verstrekt over het 
beleid, de processen en de verrichte 
activiteiten in het kader van passende 
zorgvuldigheid teneinde feitelijke of 
potentiële negatieve effecten vast te stellen 
en aan te pakken, met inbegrip van de 
bevindingen en de resultaten van die 
activiteiten. Het voorstel tot wijziging van 
Richtlijn 2013/34/EU betreffende 

(44) Net als in de bestaande 
internationale normen die zijn vastgesteld 
in de richtsnoeren voor het bedrijfsleven en 
de mensenrechten van de Verenigde Naties 
en het OESO-kader, moet volgens de 
zorgvuldigheidseis extern relevante 
informatie worden verstrekt over het 
beleid, de processen en de verrichte 
activiteiten in het kader van passende 
zorgvuldigheid teneinde feitelijke of 
potentiële negatieve effecten vast te stellen 
en aan te pakken, met inbegrip van de 
bevindingen en de resultaten van die 
activiteiten. Richtlijn 2013/34/EU 
betreffende duurzaamheidsrapportage door 
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duurzaamheidsrapportage door 
ondernemingen, bevat de desbetreffende 
rapportageverplichtingen voor de 
ondernemingen die onder deze richtlijn 
vallen. Om dubbele verplichtingen met 
betrekking tot verslaglegging te vermijden, 
mogen bij deze richtlijn derhalve geen 
nieuwe verslagleggingsverplichtingen 
worden ingevoerd naast die welke 
krachtens Richtlijn 2013/34/EU gelden 
voor de ondernemingen die onder die 
richtlijn vallen, noch 
verslagleggingsnormen die uit hoofde van 
die richtlijn moeten worden ontwikkeld. 
Ondernemingen die binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, 
maar niet onder dat van Richtlijn 
2013/34/EU, moeten om te voldoen aan 
hun verplichting tot openbaarmaking als 
onderdeel van de passende zorgvuldigheid 
in het kader van deze richtlijn, op hun 
website een jaarlijkse verklaring publiceren 
in een taal die gebruikelijk is binnen de 
internationale zakenwereld.

ondernemingen, bevat de desbetreffende 
rapportageverplichtingen voor de 
ondernemingen die onder deze richtlijn 
vallen. Om dubbele verplichtingen met 
betrekking tot verslaglegging te vermijden, 
mogen bij deze richtlijn derhalve geen 
nieuwe verslagleggingsverplichtingen 
worden ingevoerd naast die welke 
krachtens Richtlijn 2013/34/EU gelden 
voor de ondernemingen die onder die 
richtlijn vallen, noch 
verslagleggingsnormen die uit hoofde van 
die richtlijn moeten worden ontwikkeld. 
Ondernemingen die binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, 
maar niet onder dat van Richtlijn 
2013/34/EU, moeten om te voldoen aan 
hun verplichting tot openbaarmaking als 
onderdeel van de passende zorgvuldigheid 
in het kader van deze richtlijn, op hun 
website een jaarlijkse verklaring publiceren 
die voldoet aan deze voorschriften, in een 
taal die gebruikelijk is binnen de 
internationale zakenwereld, en 
gecontroleerd in overeenstemming met de 
voorschriften die in Richtlijn 2006/43/EG 
zijn uiteengezet.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44 bis) Ondernemingen moeten 
getroffen belanghebbenden raadplegen 
door tijdens het gehele proces van 
passende zorgvuldigheid te goeder trouw 
doeltreffende, zinvolle en geïnformeerde 
contacten met hen te onderhouden. De 
raadpleging moet onafgebroken en 
proactief verlopen, waarbij tijdige en 
cultureel gevoelige informatie wordt 
verstrekt aan de getroffen 
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belanghebbenden. De getroffen 
belanghebbenden moeten het recht 
hebben aanvullende schriftelijke 
informatie te vragen en ondernemingen 
die een dergelijk verzoek afwijzen, moeten 
die weigering schriftelijk rechtvaardigen. 
Tijdens de raadpleging van getroffen 
belanghebbenden moet naar behoren 
rekening worden gehouden met 
belemmeringen voor deelname en 
specifieke behoeften van kwetsbare 
belanghebbenden, en moet ervoor worden 
gezorgd dat de belanghebbenden niet te 
maken krijgen met vergelding en wraak, 
onder meer door de vertrouwelijkheid en 
anonimiteit te bewaren. 
Werknemersvertegenwoordigers moeten 
door hun onderneming op de hoogte 
worden gebracht van de strategie voor 
passende zorgvuldigheid en de uitvoering 
ervan, overeenkomstig het bestaande EU-
recht.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Om het voor ondernemingen 
gemakkelijker te maken de 
zorgvuldigheidseisen in de hele 
waardeketen na te leven en om de lasten 
van de naleving hiervan voor kmo-
zakenpartners te beperken, moet de 
Commissie richtsnoeren verstrekken voor 
modelcontractbepalingen.

(45) Om ondernemingen instrumenten 
in handen te geven die hen helpen de 
zorgvuldigheidseisen in de hele 
waardeketen na te leven, moet de 
Commissie richtsnoeren verstrekken voor 
modelcontractbepalingen. In die 
richtsnoeren moeten de aspecten van 
gedeelde verantwoordelijkheid in verband 
met passende zorgvuldigheid worden 
beklemtoond en moet worden duidelijk 
gemaakt dat negatieve effecten slechts 
doeltreffend aan de hand van passende 
zorgvuldigheid kunnen worden 
geïdentificeerd, voorkomen, beperkt, 
verantwoord, en zo nodig, hersteld op 
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voorwaarde dat elke partij, tijdens de 
lopende samenwerking met haar 
tegenhanger, voorkomt dat zij potentiële 
en feitelijke negatieve effecten 
veroorzaakt, eraan bijdraagt of er 
rechtstreeks mee in verband wordt 
gebracht. In de richtsnoeren moet worden 
verduidelijkt dat contracten niet mogen 
worden gebruikt om de 
verantwoordelijkheid voor het uitoefenen 
van passende zorgvuldigheid over te 
dragen op anderen, tenzij die overdracht 
zelf voldoet aan de normen voor passende 
zorgvuldigheid van deze richtlijn. In de 
richtsnoeren moet voorts worden 
verduidelijkt dat de loutere opname van 
contractuele garanties op zich niet 
volstaat om te voldoen aan de normen 
voor passende zorgvuldigheid van deze 
richtlijn. Aan die normen wordt 
uitsluitend voldaan als de 
zorgvuldigheidsverplichtingen op 
dusdanig zorgvuldige wijze aan anderen 
worden toegewezen dat de doeltreffende 
uitvoering van die verplichtingen 
gegarandeerd is en in de gegeven 
omstandigheden passende maatregelen 
worden opgenomen, zoals monitoring, 
financiële en niet-financiële bijstand, en 
verantwoorde aankooppraktijken.

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Teneinde ondernemingen of 
autoriteiten van de lidstaten steun en 
praktische instrumenten te bieden voor de 
wijze waarop ondernemingen aan hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen moeten 
voldoen, moet de Commissie, op basis van 
relevante internationale richtsnoeren en 

(46) Teneinde ondernemingen of 
autoriteiten van de lidstaten steun en 
praktische instrumenten te bieden voor de 
wijze waarop ondernemingen aan hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen moeten 
voldoen, moet de Commissie, op basis van 
relevante internationale richtsnoeren en 
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normen en in overleg met de lidstaten en 
belanghebbenden, het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, het 
Europees Milieuagentschap en, waar 
passend, internationale instanties die 
deskundig zijn op het gebied van passende 
zorgvuldigheid, de mogelijkheid hebben 
richtsnoeren uit te vaardigen, ook voor 
specifieke sectoren of specifieke negatieve 
effecten.

normen en in overleg met de lidstaten, 
representatieve organisaties van kmo’s, 
bedrijfsorganisaties en belanghebbenden, 
het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, het Europees 
Milieuagentschap, de Europese 
arbeidsautoriteit en, waar passend, 
internationale instanties die deskundig zijn 
op het gebied van passende 
zorgvuldigheid, de mogelijkheid hebben 
richtsnoeren uit te vaardigen, ook voor 
specifieke sectoren of specifieke negatieve 
effecten, zoals conflict- of 
bezettingssituaties. De Commissie moet 
bovendien de veilige participatieve 
verzameling van onafhankelijke gegevens 
over schendingen van de mensenrechten 
en milieuschade ondersteunen.

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Hoewel kmo’s niet onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen, kunnen zij als aannemers of 
onderaannemers van de ondernemingen 
die wel onder het toepassingsgebied vallen 
door de bepalingen ervan worden 
getroffen. Het doel is niettemin de 
financiële of administratieve lasten voor 
kmo’s te verlichten, waarvan vele het al 
moeilijk hebben in de context van de 
wereldwijde economische en 
gezondheidscrisis. Ter ondersteuning van 
kmo’s zouden de lidstaten, afzonderlijk of 
gezamenlijk, specifieke websites, portalen 
of platformen moeten opzetten en 
gebruiken, en zouden de lidstaten kmo’s 
ook financieel kunnen bijstaan en helpen 
bij hun capaciteitsopbouw. Een dergelijke 
ondersteuning moet ook toegankelijk 

(47) Om de financiële of administratieve 
lasten voor kmo’s te verlichten, waarvan 
vele het al moeilijk hebben in de context 
van de wereldwijde economische en 
gezondheidscrisis, zouden de lidstaten, 
afzonderlijk of gezamenlijk, specifieke 
gebruikersvriendelijke websites, portalen 
of platformen moeten opzetten en 
gebruiken, en zouden de lidstaten kmo’s 
ook financieel kunnen bijstaan en helpen 
bij hun capaciteitsopbouw. De lidstaten 
moeten er ook voor zorgen dat opleiding 
over de toepassing van passende 
zorgvuldigheid ter beschikking wordt 
gesteld van de ondernemingen, met name 
kmo’s. Een dergelijke ondersteuning moet 
ook toegankelijk worden gemaakt voor en 
zo nodig worden aangepast aan en 
uitgebreid tot stroomopwaartse 
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worden gemaakt voor en zo nodig worden 
aangepast aan en uitgebreid tot 
stroomopwaartse economische actoren in 
derde landen. Ondernemingen waarvan de 
zakenpartner een kmo is, worden ook 
aangemoedigd om hen te steunen bij de 
naleving van maatregelen inzake passende 
zorgvuldigheid, indien dergelijke eisen de 
levensvatbaarheid van de kmo’s in gevaar 
zouden brengen, en ten aanzien van kmo’s 
eerlijke, redelijke, niet-discriminerende en 
evenredige eisen te hanteren.

economische actoren in derde landen. 
Ondernemingen waarvan de zakenpartner 
een kmo is, worden ook aangemoedigd om 
hen te steunen bij de naleving van 
maatregelen inzake passende 
zorgvuldigheid, indien dergelijke eisen de 
levensvatbaarheid van de kmo’s in gevaar 
zouden brengen, en ten aanzien van kmo’s 
eerlijke, redelijke, niet-discriminerende en 
evenredige eisen te hanteren.

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Om ervoor te zorgen dat deze 
richtlijn daadwerkelijk bijdraagt aan de 
bestrijding van de klimaatverandering, 
moeten ondernemingen een plan 
vaststellen om ervoor te zorgen dat het 
bedrijfsmodel en de strategie van de 
onderneming verenigbaar zijn met de 
overgang naar een duurzame economie en 
met de beperking van de opwarming van 
de aarde tot 1,5 °C, overeenkomstig de 
Overeenkomst van Parijs. Indien het 
klimaat geïdentificeerd is of had moeten 
zijn als een belangrijk risico voor of een 
belangrijk effect van de activiteiten van de 
onderneming, moet de onderneming 
emissiereductiedoelstellingen in haar plan 
opnemen.

(50) Om ervoor te zorgen dat deze 
richtlijn daadwerkelijk bijdraagt aan de 
bestrijding van de klimaatverandering, 
moeten ondernemingen, in overleg met 
belanghebbenden, een plan vaststellen om 
ervoor te zorgen dat het bedrijfsmodel en 
de strategie van de onderneming afgestemd 
zijn op de overgang naar een duurzame 
economie en met de beperking van de 
opwarming van de aarde tot 1,5 °C, 
overeenkomstig de Overeenkomst van 
Parijs, alsook met het streven om tegen 
2050 klimaatneutraal te zijn en om tegen 
2030 de in Verordening (EU) 2021/1119 
vastgestelde klimaatdoelstellingen te 
verwezenlijken volgens de recentste 
aanbevelingen van de IPCC en de bij die 
verordening opgerichte Europese 
wetenschappelijke adviesraad inzake 
klimaatverandering, waarbij in dit plan 
rekening wordt gehouden met de volledige 
waardeketen van de onderneming, en 
moeten ondernemingen genoemd plan 
doeltreffend uitvoeren.
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Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Om ervoor te zorgen dat een 
dergelijk emissiereductieplan naar 
behoren wordt uitgevoerd en wordt 
ingebed in de financiële stimulansen van 
bestuurders, moet het plan op passende 
wijze in aanmerking worden genomen bij 
de vaststelling van de variabele beloning 
van bestuurders, wanneer de variabele 
beloning is gekoppeld aan de bijdrage van 
een bestuurder aan de bedrijfsstrategie en 
de langetermijnbelangen en -
duurzaamheid van de onderneming.

(51) Om de financiële stimulansen van 
bestuurders te versterken, moet een 
aanzienlijk gedeelte van de variabele 
beloning van bestuurders worden 
gekoppeld aan de verwezenlijking van 
duurzaamheid en met name de 
broeikasgasemissiereductiedoelstellingen.

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Om te zorgen voor het toezicht op 
de correcte uitvoering van de 
zorgvuldigheidsverplichtingen van de 
ondernemingen en voor een goede 
handhaving van deze richtlijn, moeten de 
lidstaten een of meer nationale 
toezichthoudende autoriteiten aanwijzen. 
Deze toezichthoudende autoriteiten moeten 
een publiek karakter hebben, onafhankelijk 
zijn van de ondernemingen die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen 
of van andere marktbelangen, en vrij zijn 
van belangenconflicten. De lidstaten 
moeten overeenkomstig de nationale 

(53) Om te zorgen voor het toezicht op 
de correcte uitvoering van de 
zorgvuldigheidsverplichtingen van de 
ondernemingen en voor een goede 
handhaving van deze richtlijn, moeten de 
lidstaten een of meer nationale 
toezichthoudende autoriteiten aanwijzen. 
Deze toezichthoudende autoriteiten moeten 
een publiek karakter hebben, onafhankelijk 
zijn van de ondernemingen die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen 
of van andere marktbelangen, en vrij zijn 
van belangenconflicten. De lidstaten 
moeten overeenkomstig de nationale 
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wetgeving zorgen voor een adequate 
financiering van de bevoegde autoriteit. Zij 
moeten het recht hebben om op eigen 
initiatief of op basis van klachten of 
gemotiveerde bezwaren die in het kader 
van deze richtlijn worden geuit, 
onderzoeken in te stellen. Indien er uit 
hoofde van sectorale wetgeving bevoegde 
autoriteiten bestaan, kunnen de lidstaten 
deze aanwijzen als verantwoordelijken 
voor de toepassing van deze richtlijn op de 
gebieden die onder hun bevoegdheid 
vallen. Zij kunnen de autoriteiten die belast 
zijn met het toezicht op de 
gereglementeerde financiële 
ondernemingen ook aanwijzen als 
toezichthoudende autoriteiten in het kader 
van deze richtlijn.

wetgeving zorgen voor een adequate 
financiering van de bevoegde autoriteit. Zij 
moeten het recht hebben om op eigen 
initiatief of op basis van klachten of 
gemotiveerde bezwaren die in het kader 
van deze richtlijn worden geuit, 
onderzoeken in te stellen, onder meer 
controles ter plaatse en interviews met 
relevante belanghebbenden, met name 
vakbonden en 
werknemersvertegenwoordigers. Indien er 
uit hoofde van sectorale wetgeving 
bevoegde autoriteiten bestaan, kunnen de 
lidstaten deze aanwijzen als 
verantwoordelijken voor de toepassing van 
deze richtlijn op de gebieden die onder hun 
bevoegdheid vallen. Zij kunnen de 
autoriteiten die belast zijn met het toezicht 
op de gereglementeerde financiële 
ondernemingen ook aanwijzen als 
toezichthoudende autoriteiten in het kader 
van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) Om ervoor te zorgen dat 
slachtoffers van negatieve effecten 
daadwerkelijk worden vergoed, moet van 
de lidstaten worden verlangd dat zij regels 
vaststellen inzake de wettelijke 
aansprakelijkheid van ondernemingen voor 
schade die voortvloeit uit het feit dat zij het 
proces van passende zorgvuldigheid niet in 
acht hebben genomen. De onderneming 
moet aansprakelijk zijn voor schade indien 
zij niet heeft voldaan aan de verplichtingen 
om potentiële negatieve effecten te 
voorkomen en te reduceren of om feitelijke 
effecten te beëindigen en de omvang ervan 
tot een minimum te beperken, en indien als 

(56) Om ervoor te zorgen dat 
slachtoffers van negatieve effecten 
daadwerkelijk worden vergoed, moet van 
de lidstaten worden verlangd dat zij regels 
vaststellen inzake de wettelijke 
aansprakelijkheid van ondernemingen voor 
schade die voortvloeit uit het feit dat zij het 
proces van passende zorgvuldigheid niet in 
acht hebben genomen. De onderneming 
moet aansprakelijk zijn voor schade indien 
zij niet heeft voldaan aan de verplichtingen 
om potentiële negatieve effecten te 
voorkomen en te reduceren of om feitelijke 
effecten te beëindigen en de omvang ervan 
te beperken, of te voorzien in herstel, en 
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gevolg van dit verzuim een negatief effect 
dat had moeten worden geïdentificeerd, 
voorkomen, gereduceerd, beëindigd of 
waarvan de omvang tot een minimum had 
moeten worden beperkt door middel van 
passende maatregelen, is opgetreden en tot 
schade heeft geleid.

indien de onderneming als gevolg van dit 
verzuim een negatief effect dat had moeten 
worden geïdentificeerd, voorkomen, 
gereduceerd, hersteld, beëindigd of 
waarvan de omvang tot een minimum had 
moeten worden beperkt door middel van 
passende maatregelen, heeft veroorzaakt of 
daartoe heeft bijgedragen, en dit tot 
schade heeft geleid.

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Wat schade betreft die zich 
voordoet op het niveau van gevestigde 
indirecte zakelijke relaties, moet de 
aansprakelijkheid van de onderneming 
aan specifieke voorwaarden worden 
onderworpen. De onderneming is niet 
aansprakelijk indien zij specifieke 
maatregelen inzake passende 
zorgvuldigheid heeft genomen. Zij mag 
echter niet van haar aansprakelijkheid 
worden ontheven door de uitvoering van 
dergelijke maatregelen indien 
redelijkerwijs niet kon worden verwacht 
dat de feitelijk ondernomen actie, met 
inbegrip van de controle op de naleving, 
toereikend zou zijn om het negatieve effect 
te voorkomen, te reduceren, te beëindigen 
of tot een minimum te beperken. Voorts 
moet bij de beoordeling van het bestaan en 
de omvang van aansprakelijkheid naar 
behoren rekening worden gehouden met de 
inspanningen van de onderneming, voor 
zover deze rechtstreeks verband houden 
met de schade in kwestie, om te voldoen 
aan eventuele herstelmaatregelen die van 
haar worden verlangd door een 
toezichthoudende autoriteit, met alle 
gedane investeringen en alle verleende 

(57) Wanneer een onderneming kan 
aantonen dat zij heeft voldaan aan de 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn, mag zij niet aansprakelijk worden 
gesteld voor schade ten gevolge van dat 
effect, tenzij in de omstandigheden van 
het geval redelijkerwijs niet kon worden 
verwacht dat de feitelijk ondernomen actie, 
met inbegrip van de controle op de 
naleving, een passende maatregel zou zijn 
om het negatieve effect te voorkomen, te 
reduceren, te beëindigen of te beperken. 
Bij de beoordeling van het bestaan en de 
omvang van aansprakelijkheid moet naar 
behoren rekening worden gehouden met de 
inspanningen van de onderneming, voor 
zover deze rechtstreeks verband houden 
met de schade in kwestie, om 
herstelmaatregelen te nemen die van haar 
worden verlangd door een 
toezichthoudende autoriteit, met alle 
gedane investeringen en alle verleende 
gerichte steun, alsook met de 
samenwerking met getroffen 
belanghebbenden en andere entiteiten om 
de negatieve effecten in haar waardeketens 
aan te pakken.
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gerichte steun, alsook met de 
samenwerking met andere entiteiten om de 
negatieve effecten in haar waardeketens 
aan te pakken.

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) De aansprakelijkheidsregeling 
regelt niet wie moet bewijzen dat het 
optreden van de onderneming in de 
gegeven omstandigheden redelijkerwijs 
adequaat was en deze kwestie wordt dus 
aan het nationale recht overgelaten.

(58) In aanmerking genomen dat 
slachtoffers en klagers vaak onvoldoende 
toegang hebben tot bewijzen, wanneer een 
klacht wordt ingediend tegen een 
onderneming en een klager elementen 
aandraagt die wijzen op de 
waarschijnlijkheid dat een onderneming 
aansprakelijk is uit hoofde van deze 
richtlijn, zal de onderneming 
verantwoordelijk zijn voor het overleggen 
van bewijs om aan te tonen dat zij aan de 
richtlijn heeft voldaan.

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Wat de wettelijke-
aansprakelijkheidsregels betreft, laat de 
wettelijke aansprakelijkheid van een 
onderneming voor schade die voortvloeit 
uit het feit dat zij niet de vereiste passende 
zorgvuldigheid heeft betracht, de wettelijke 
aansprakelijkheid van haar 
dochterondernemingen of de respectieve 
wettelijke aansprakelijkheid van directe en 

(59) Wat de wettelijke-
aansprakelijkheidsregels betreft, laat de 
wettelijke aansprakelijkheid van een 
onderneming voor schade die voortvloeit 
uit het feit dat zij niet de vereiste passende 
zorgvuldigheid heeft betracht, de wettelijke 
aansprakelijkheid van haar 
dochterondernemingen of de respectieve 
wettelijke aansprakelijkheid van directe en 
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indirecte zakenpartners in de waardeketen 
onverlet. De wettelijke-
aansprakelijkheidsregels uit hoofde van 
deze richtlijn mogen evenmin afbreuk doen 
aan EU- of nationale regels inzake 
wettelijke aansprakelijkheid met 
betrekking tot negatieve effecten op de 
mensenrechten of negatieve milieueffecten 
die betrekking hebben op aansprakelijkheid 
in situaties die niet onder deze richtlijn 
vallen of die strenger zijn dan de regels van 
deze richtlijn.

indirecte zakenpartners in de waardeketen 
onverlet. De wettelijke-
aansprakelijkheidsregels uit hoofde van 
deze richtlijn mogen evenmin afbreuk doen 
aan EU- of nationale regels inzake 
wettelijke aansprakelijkheid, met inbegrip 
van regels inzake hoofdelijke wettelijke 
aansprakelijkheid, met betrekking tot 
negatieve effecten op de mensenrechten of 
negatieve milieueffecten die betrekking 
hebben op aansprakelijkheid in situaties die 
niet onder deze richtlijn vallen of die 
strenger zijn dan de regels van deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(63) In de nationale wetgevingen van 
alle lidstaten hebben bestuurders een 
zorgplicht jegens de onderneming. Om 
ervoor te zorgen dat deze algemene plicht 
wordt begrepen en toegepast op een wijze 
die coherent is en strookt met de 
zorgvuldigheidsverplichtingen die bij deze 
richtlijn worden ingevoerd, en dat 
bestuurders bij hun beslissingen 
systematisch rekening houden met 
duurzaamheidsaspecten, moet deze 
richtlijn op geharmoniseerde wijze de 
algemene zorgplicht van bestuurders 
verduidelijken om in het belang van de 
onderneming te handelen, door te bepalen 
dat bestuurders rekening houden met de 
duurzaamheidsaspecten als bedoeld in 
Richtlijn 2013/34/EU, met inbegrip van, 
waar van toepassing, mensenrechten, 
klimaatverandering en gevolgen voor het 
milieu, ook op korte, middellange en lange 
termijn. Voor een dergelijke 
verduidelijking hoeven de bestaande 

(63) In de nationale wetgevingen van 
alle lidstaten hebben bestuurders een 
zorgplicht jegens de onderneming. Om 
ervoor te zorgen dat deze algemene plicht 
wordt begrepen en toegepast op een wijze 
die coherent is en strookt met de 
zorgvuldigheidsverplichtingen en de 
plannen ter bestrijding van de 
klimaatverandering die bij deze richtlijn 
worden ingevoerd, en dat bestuurders 
systematisch duurzaamheidsaspecten in 
hun beslissingen integreren, moet deze 
richtlijn op geharmoniseerde wijze de 
algemene zorgplicht van bestuurders 
verduidelijken om in het belang van de 
onderneming te handelen, door te bepalen 
dat bestuurders de duurzaamheidsaspecten 
als bedoeld in Richtlijn 2013/34/EU 
beoordelen en in hun besluitvorming 
integreren, met inbegrip van, waar van 
toepassing, mensenrechten, goed bestuur, 
klimaatverandering en gevolgen voor het 
milieu, ook op korte, middellange en lange 
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nationale ondernemingsstructuren niet te 
worden gewijzigd.

termijn. Voor een dergelijke 
verduidelijking hoeven de bestaande 
nationale ondernemingsstructuren niet te 
worden gewijzigd.

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) De verantwoordelijkheid voor 
passende zorgvuldigheid moet worden 
toegewezen aan de bestuurders van de 
onderneming, in overeenstemming met de 
internationale kaders voor passende 
zorgvuldigheid. De bestuurders moeten 
derhalve verantwoordelijk zijn voor de 
invoering van en het toezicht op de 
maatregelen in het kader van passende 
zorgvuldigheid die in deze richtlijn zijn 
neergelegd, en voor de vaststelling van het 
beleid inzake passende zorgvuldigheid van 
de onderneming, waarbij zij rekening 
houden met de inbreng van 
belanghebbenden en organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld en passende 
zorgvuldigheid in de beheerssystemen van 
de onderneming integreren. Bestuurders 
moeten ook de bedrijfsstrategie aanpassen 
aan de geïdentificeerde feitelijke en 
potentiële effecten en aan de genomen 
zorgvuldigheidsmaatregelen.

(64) De verantwoordelijkheid voor 
passende zorgvuldigheid en de plannen ter 
bestrijding van de klimaatverandering 
moet worden toegewezen aan de 
bestuurders van de onderneming, in 
overeenstemming met de internationale 
kaders voor passende zorgvuldigheid. De 
bestuurders moeten derhalve 
verantwoordelijk zijn voor de invoering 
van en het toezicht op de maatregelen in 
het kader van passende zorgvuldigheid en 
de plannen voor de bestrijding van de 
klimaatverandering die in deze richtlijn 
zijn neergelegd, en voor de vaststelling van 
het beleid inzake passende zorgvuldigheid 
van de onderneming en de plannen voor 
de bestrijding van de klimaatverandering, 
waarbij zij rekening houden met de inbreng 
van belanghebbenden en organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld en 
passende zorgvuldigheid in de 
beheerssystemen van de onderneming 
integreren. Bestuurders moeten ook de 
bedrijfsstrategie aanpassen aan de 
geïdentificeerde feitelijke en potentiële 
effecten en aan de genomen 
zorgvuldigheidsmaatregelen.

Or. en
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Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderwerp Onderwerp en doel

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verplichtingen van 
ondernemingen met betrekking tot 
feitelijke en potentiële negatieve effecten 
op de mensenrechten en het milieu wat 
betreft hun eigen activiteiten, de 
activiteiten van hun dochterondernemingen 
en de activiteiten in de waardeketen die 
worden uitgevoerd door entiteiten waarmee 
de onderneming een gevestigde zakelijke 
relatie heeft, en

(a) de verplichtingen van 
ondernemingen met betrekking tot 
feitelijke en potentiële negatieve effecten 
op de mensenrechten, het milieu en goed 
bestuur wat betreft hun eigen activiteiten, 
producten en diensten en die van hun 
dochterondernemingen en de activiteiten in 
de waardeketen die worden uitgevoerd 
door entiteiten waarmee de onderneming 
een zakelijke relatie heeft, en

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorschriften waarin deze richtlijn 
voorziet zijn bedoeld om ervoor te zorgen 
dat ondernemingen hun plicht inzake de 
mensenrechten, het milieu en goed 
bestuur nakomen en dat degenen die 
worden getroffen door het verzaken aan 
die plicht toegang hebben tot de rechter.
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Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aard van de zakelijke relaties die als 
“gevestigd” worden beschouwd, wordt 
periodiek, en ten minste één keer per jaar 
opnieuw beoordeeld.

Schrappen

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de onderneming had gemiddeld 
meer dan 500 werknemers en had een 
netto-omzet wereldwijd van meer dan 
150 miljoen EUR in het laatste boekjaar 
waarvoor jaarrekeningen zijn opgesteld;

(a) de onderneming had gemiddeld 
meer dan 250 werknemers en had een 
netto-omzet wereldwijd van meer dan 
40 miljoen EUR in het laatste boekjaar 
waarvoor jaarrekeningen zijn opgesteld;

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de onderneming heeft de in punt a) 
genoemde drempelwaarden niet bereikt, 
maar had gemiddeld meer dan 
250 werknemers en had in het laatste 
boekjaar waarvoor jaarrekeningen zijn 
opgesteld wereldwijd een netto-omzet van 

(b) de onderneming heeft de in punt a) 
genoemde drempelwaarden niet bereikt, 
maar had gemiddeld meer dan 
50 werknemers en had in het laatste 
boekjaar waarvoor jaarrekeningen zijn 
opgesteld wereldwijd een netto-omzet van 
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meer dan 40 miljoen EUR, mits ten minste 
50 % van deze netto-omzet werd behaald 
in een of meer van de volgende sectoren:

meer dan 8 miljoen EUR, mits ten minste 
30 % van deze netto-omzet werd behaald 
in een of meer van de volgende sectoren:

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt b – i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de productie van textiel, leder en 
verwante producten (met inbegrip van 
schoeisel), en de groothandel in textiel, 
kleding en schoeisel;

i) de productie van textiel, kleding, 
leder en verwante producten (met inbegrip 
van schoeisel), en de groothandel en 
detailhandel in textiel, kleding en 
schoeisel;

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt b – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) landbouw, bosbouw, visserij (met 
inbegrip van aquacultuur), de productie 
van voedingsproducten, en de groothandel 
in landbouwgrondstoffen, levende dieren, 
hout, voeding en dranken;

ii) landbouw, bosbouw, visserij (met 
inbegrip van aquacultuur), de productie 
van voedingsproducten, de marketing van 
en de reclame voor voeding en dranken, 
en de groothandel in 
landbouwgrondstoffen, levende dieren, 
producten van dierlijke oorsprong, hout, 
voeding en dranken;

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – punt b – iii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de ontginning van minerale 
hulpbronnen, ongeacht waar zij worden 
ontgonnen (met inbegrip van ruwe 
aardolie, aardgas, steenkool, ligniet, 
metalen en metaalertsen, evenals andere 
niet-metaalhoudende minerale producten 
en producten uit steengroeven), de 
productie van basisproducten van metaal, 
andere niet-metaalhoudende minerale 
producten en vervaardigde producten van 
metaal (met uitzondering van machines en 
apparaten), en de groothandel in minerale 
hulpbronnen, mineraalhoudende 
basisproducten en halffabricaten (met 
inbegrip van metalen en metaalertsen, 
bouwmaterialen, brandstoffen, chemicaliën 
en andere halffabricaten).

iii) energie, de ontginning, het vervoer 
en de omslag van minerale hulpbronnen, 
ongeacht waar zij worden ontgonnen (met 
inbegrip van ruwe aardolie, aardgas, 
steenkool, ligniet, metalen en metaalertsen, 
evenals andere niet-metaalhoudende 
minerale producten en producten uit 
steengroeven), de productie van 
basisproducten van metaal, andere niet-
metaalhoudende minerale producten en 
vervaardigde producten van metaal (met 
uitzondering van machines en apparaten), 
en de groothandel in minerale 
hulpbronnen, mineraalhoudende 
basisproducten en halffabricaten (met 
inbegrip van metalen en metaalertsen, 
bouwmaterialen, brandstoffen, chemicaliën 
en andere halffabricaten);

Or. en

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt b – iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) de bouw en aanverwante 
activiteiten;

Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt b – iii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii ter) de verlening van financiële 
diensten, zoals leningen, kredieten, 
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financiering, pensioenen, 
marktfinanciering, risicobeheer, 
betalingsdiensten, securitisatie, 
verzekerings- of herverzekeringsdiensten, 
beleggingsdiensten en -activiteiten, en 
andere financiële diensten;

Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt b – iii quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii quater) de productie, verlening en 
verspreiding van informatie- en 
communicatietechnologieën of 
aanverwante diensten, met inbegrip van 
fabrikanten van hardware, apparatuur of 
onderdelen, softwareoplossingen, 
waaronder artificiële intelligentie, 
surveillance, gezichtsherkenning, 
gegevensopslag of -verwerking, 
telecommunicatiediensten, met inbegrip 
van internetaanbieders of -knooppunten, 
web- en clouddiensten, met inbegrip van 
sociale media en netwerken, 
berichtendiensten, e-commerce, levering, 
mobiliteit, en andere platformdiensten;

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de onderneming heeft de drempels 
onder punt a) niet bereikt, maar is 
beursgenoteerd, had gemiddeld meer dan 
50 werknemers en een netto-omzet 
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wereldwijd van meer dan 8 miljoen EUR 
in het laatste boekjaar waarvoor 
jaarrekeningen zijn opgesteld.

Or. en

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in het boekjaar voorafgaande aan 
het laatste boekjaar werd in de EU een 
netto-omzet behaald van meer dan 
150 miljoen EUR;

(a) in het boekjaar voorafgaande aan 
het laatste boekjaar werd in de EU een 
netto-omzet behaald van meer dan 
40 miljoen EUR, met inbegrip van 
royalty’s die de onderneming zelf of haar 
dochterondernemingen of bijkantoren in 
de Unie hebben ontvangen via verticale, 
in de Unie gesloten overeenkomsten;

Or. en

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in het boekjaar voorafgaande aan 
het laatste boekjaar in de EU werd een 
netto-omzet behaald van meer dan 
40 miljoen EUR doch niet meer dan 
150 miljoen EUR, mits ten minste 50 % 
van deze netto-omzet wereldwijd is 
behaald in een of meer van de in lid 1, 
punt b), genoemde sectoren.

(b) in het boekjaar voorafgaande aan 
het laatste boekjaar in de EU werd een 
netto-omzet behaald van meer dan 
8 miljoen EUR doch niet meer dan 
40 miljoen EUR, met inbegrip van 
royalty’s die de onderneming zelf of haar 
dochterondernemingen of bijkantoren in 
de Unie hebben ontvangen via verticale, 
in de Unie gesloten overeenkomsten, mits 
ten minste 30 % van deze netto-omzet 
wereldwijd is behaald in een of meer van 
de in lid 1, punt b), genoemde sectoren.

Or. en
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Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van lid 1 wordt 
het aantal deeltijdwerknemers berekend op 
basis van voltijdequivalenten. 
Uitzendkrachten worden bij de berekening 
van het aantal werknemers op dezelfde 
wijze meegeteld als werknemers die 
gedurende dezelfde periode rechtstreeks bij 
de onderneming in dienst zijn.

3. Voor de toepassing van lid 1 wordt 
het aantal deeltijdwerknemers berekend op 
basis van voltijdequivalenten. 
Uitzendkrachten worden bij de berekening 
van het aantal werknemers op dezelfde 
wijze meegeteld als werknemers die 
gedurende dezelfde periode rechtstreeks bij 
de onderneming in dienst zijn. 
Werknemers in derde ondernemingen 
waarmee de onderneming een verticale 
overeenkomst heeft gesloten in ruil voor 
de betaling van royalty’s worden ook 
opgenomen in de berekening van het 
aantal werknemers.

Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt a – i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een rechtspersoon met een van de 
rechtsvormen die zijn opgesomd in 
bijlage I bij Richtlijn 2013/34/EU van het 
Europees Parlement en de Raad110;

i) een rechtspersoon met een van de 
rechtsvormen die zijn opgesomd in 
bijlage I en bijlage II bij Richtlijn 
2013/34/EU van het Europees Parlement 
en de Raad110;

__________________ __________________
110 Richtlijn 2013/34/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende de jaarlijkse financiële 
overzichten, geconsolideerde financiële 
overzichten en aanverwante verslagen van 
bepaalde ondernemingsvormen (PB L 182 
van 29.6.2013, blz. 19).

110 Richtlijn 2013/34/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende de jaarlijkse financiële 
overzichten, geconsolideerde financiële 
overzichten en aanverwante verslagen van 
bepaalde ondernemingsvormen (PB L 182 
van 29.6.2013, blz. 19).
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Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt a – iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) een rechtspersoon met een van de 
in bijlage II bij Richtlijn 2013/34/EU 
genoemde rechtsvormen, die volledig 
bestaat uit ondernemingen met een van de 
in de punten i) en ii) genoemde 
rechtsvormen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit werd opgenomen in punt i).

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt a – iv – streepje 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een marktexploitant in de zin van 
artikel 4, lid 1, punt 18, van Richtlijn 
2014/65/EU van het Europees Parlement 
en de Raad;

Or. en

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt a – iv – streepje 19 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een ratingbureau zoals 
gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt b), 
van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad 
inzake ratingbureaus1 bis;
______________________
1 bis PB L 302 van 17.11.2009, blz. 1.

Or. en

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt a – iv – streepje 19 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een beheerder in de zin van artikel 
3, lid 1, punt 6, van Verordening (EU) 
2016/1011 van het Europees Parlement en 
de Raad1 bis;
_____________________
1 bis Verordening (EU) 2016/1011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 8 
juni 2016 betreffende indices die worden 
gebruikt als benchmarks voor financiële 
instrumenten en financiële 
overeenkomsten of om de prestatie van 
beleggingsfondsen te meten en tot 
wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 
2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 
596/2014 (PB L 171 van 29.6.2016, blz. 
1).

Or. en

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) “negatief milieueffect”: negatief 
gevolg voor het milieu dat voortvloeit uit 
de schending van een van de 
verbodsbepalingen en verplichtingen uit 
hoofde van de in deel II van de bijlage bij 
deze richtlijn genoemde internationale 
milieuovereenkomsten.

(b) “negatief milieueffect”: negatief 
gevolg dat voortvloeit uit de schending van 
een van de verbodsbepalingen uit hoofde 
van de in deel II van de bijlage bij deze 
richtlijn genoemde internationale 
milieuovereenkomsten, of uit het in 
gebreke blijven bij de naleving van 
verplichtingen uit hoofde van die 
overeenkomsten, of een inbreuk op de 
verplichtingen zoals uiteengezet in 
Richtlijn 2008/99/EG van het Europees 
Parlement en de Raad1 bis, of een negatief 
gevolg voor een van de volgende 
milieucategorieën:
– lucht en de atmosfeer, met inbegrip van 
luchtverontreiniging;
– water en toegang tot water, met inbegrip 
van waterverontreiniging, 
waterbesmetting en uitputting van 
zoetwater;
– bodem, met inbegrip van 
bodemverontreiniging, bodembesmetting, 
onder meer ten gevolge van 
afvalverwijdering en -behandeling, 
bodemerosie, bodemgebruik en -
degradatie;
– biodiversiteit en dierenwelzijn, met 
inbegrip van schade aan wilde dieren, de 
zeebodem en het mariene milieu, flora, 
natuurlijke habitats en ecosystemen;
– klimaat en beperking van en aanpassing 
aan de klimaatverandering, met inbegrip 
van broeikasgasemissies;
– de transitie naar circulaire economie, 
met inbegrip van beperking van de 
herbruikbaarheid en recyclebaarheid;
__________________
1 bis Richtlijn 2008/99/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
19 november 2008 inzake de bescherming 
van het milieu door middel van het 
strafrecht (PB L 328 van 6.12.2008, 
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blz. 28).

Or. en

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) “negatief effect op de 
mensenrechten”: negatief gevolg voor 
beschermde personen, dat voortvloeit uit 
de schending van een of meer van de in 
afdeling 1, deel I, van de bijlage 
genoemde rechten of verbodsbepalingen, 
zoals neergelegd in de in afdeling 2, deel I, 
van de bijlage genoemde internationale 
overeenkomsten;

(c) “negatief effect op de 
mensenrechten”: elk negatief gevolg voor 
personen, dat voortvloeit uit elke 
handeling of nalatigheid die het vermogen 
van een individu of groep beëindigt of 
vermindert om te genieten van de rechten 
en om te worden beschermd door de 
verbodsbepalingen die zijn neergelegd in 
de in afdeling 1, deel I, van de bijlage en 
afdeling 2, deel I, van de bijlage genoemde 
internationale overeenkomsten en 
instrumenten, met inbegrip van de 
daaraanvolgende jurisprudentie;

Or. en

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) “negatief effect op goed bestuur”: 
elk negatief gevolg voor goed bestuur dat 
voortvloeit uit de schending van een van 
de verbodsbepalingen die zijn neergelegd 
in de in de bijlage, deel II bis, vermelde 
internationale overeenkomsten of uit het 
in gebreke blijven bij de naleving van de 
verplichtingen uit hoofde van die 
overeenkomsten, of elk negatief gevolg 
voor de goede werking van de overheid en 
overheidsdiensten, de rechtsstaat, 
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democratische kiesstelsels en de vrijheid 
van meningsuiting; dergelijke activiteiten 
kunnen omkoping, corruptie, chantage, 
belastingvermijding en -ontduiking, 
illegale politieke financiering of 
invloedsuitoefening omvatten, evenals 
andere zakelijke praktijken die nadelig 
zijn voor goed bestuur;

Or. en

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt e – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) “zakelijke relatie”: een relatie met 
een aannemer, onderaannemer of andere 
juridische entiteiten (“partner”)

(e) “zakelijke relatie”: een relatie 
tussen enerzijds een onderneming of haar 
dochterondernemingen en anderzijds een 
aannemer, onderaannemer, 
franchisenemer of andere juridische 
entiteiten (“partner”) in haar waardeketen

Or. en

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt e – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) die voor of namens de 
onderneming zakelijke transacties verricht 
met betrekking tot de producten of diensten 
van de onderneming;

ii) die zakelijke transacties verricht 
met betrekking tot de producten of diensten 
van de onderneming;

Or. en
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Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) “gevestigde zakelijke relatie”: een 
zakelijke relatie, direct of indirect, die 
duurzaam is of waarvan wordt verwacht 
dat zij duurzaam zal zijn, gelet op de 
intensiteit of de duur ervan, en die geen 
verwaarloosbaar of slechts bijkomstig 
onderdeel van de waardeketen vormt;

Schrappen

Or. en

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) “waardeketen”: activiteiten in 
verband met de productie van goederen of 
de verlening van diensten door een 
onderneming, met inbegrip van de 
ontwikkeling van het product of de dienst 
en het gebruik en de verwijdering van het 
product, alsmede de daarmee verband 
houdende activiteiten van de zowel 
stroomopwaarts als stroomafwaarts 
gevestigde zakelijke relaties van de 
onderneming. Wat betreft ondernemingen 
in de zin van punt a), iv), omvat 
“waardeketen” met betrekking tot de 
verlening van deze specifieke diensten 
alleen de activiteiten van de cliënten die 
dergelijke leningen, kredieten en andere 
financiële diensten ontvangen en van 
andere ondernemingen die tot dezelfde 
groep behoren en waarvan de activiteiten 
verband houden met de overeenkomst in 
kwestie. Tot de waardeketen van 
dergelijke gereglementeerde financiële 
ondernemingen behoren geen kmo’s die 

(g) “waardeketen”: alle 
stroomopwaartse en stroomafwaartse 
activiteiten, operaties, met inbegrip van 
marketing en reclame in verband met, en 
entiteiten betrokken bij, de productie en 
levering van goederen of de verlening van 
diensten door een onderneming, met 
inbegrip van de ontwikkeling van het 
product of de dienst en het gebruik en de 
verwijdering van het product;
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leningen, kredieten, financieringen, 
verzekeringen of herverzekeringen van 
dergelijke entiteiten ontvangen;

Or. en

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) “verificatie door een onafhankelijke 
derde”: verificatie van de naleving door 
een onderneming, of delen van haar 
waardeketen, van de mensenrechten- en 
milieuvoorschriften die voortvloeien uit de 
bepalingen van deze richtlijn, door een van 
de onderneming onafhankelijke auditor, 
die vrij is van belangenconflicten, over 
ervaring en deskundigheid beschikt op het 
gebied van milieu- en 
mensenrechtenkwesties en 
verantwoordelijk is voor de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van de controle;

(h) “verificatie door een onafhankelijke 
derde”: verificatie van de naleving door 
een onderneming, of delen van haar 
waardeketen, van de mensenrechten- en 
milieuvoorschriften die voortvloeien uit de 
bepalingen van deze richtlijn, door een van 
de onderneming onafhankelijke entiteit, die 
vrij is van belangenconflicten, over 
ervaring en deskundigheid beschikt op het 
gebied van milieu- en 
mensenrechtenkwesties en 
verantwoordelijk is voor de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van de controle;

Or. en

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) “initiatief van de sector”: een 
combinatie van vrijwillige procedures, 
instrumenten en mechanismen op het 
gebied van passende zorgvuldigheid in de 
waardeketen, met inbegrip van verificaties 
door een onafhankelijke derde, ontwikkeld 
door en onder toezicht van regeringen, 
brancheorganisaties of groeperingen van 
belanghebbende organisaties;

(j) “initiatief van de sector of initiatief 
van meerdere belanghebbenden”: een 
combinatie van vrijwillige procedures, 
instrumenten en mechanismen op het 
gebied van passende zorgvuldigheid in de 
waardeketen, met inbegrip van verificaties 
door een onafhankelijke derde, ontwikkeld 
door en onder toezicht van regeringen, 
brancheorganisaties of groeperingen van 
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belanghebbende organisaties;

Or. en

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) “ernstig negatief effect”: negatief 
gevolg voor het milieu of voor de 
mensenrechten, dat door zijn aard 
bijzonder significant is, een groot aantal 
personen of een groot milieugebied treft, 
onomkeerbaar is, of bijzonder moeilijk te 
verhelpen is als gevolg van de 
maatregelen die nodig zijn om de situatie 
van vóór het effect te herstellen;

Schrappen

Or. en

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) “belanghebbenden”: de 
werknemers van de onderneming, de 
werknemers van haar 
dochterondernemingen, en andere 
personen, groepen, gemeenschappen of 
entiteiten van wie de rechten of belangen 
worden of kunnen worden beïnvloed door 
de producten, diensten en activiteiten van 
die onderneming, haar 
dochterondernemingen en haar zakelijke 
relaties;

(n) “getroffen belanghebbenden”: die 
personen of groepen die rechten of 
belangen hebben die worden of kunnen 
worden beïnvloed door de activiteiten van 
de onderneming of de activiteiten van 
entiteiten in de waardeketen van die 
onderneming, en de wettige 
vertegenwoordigers van die personen of 
groepen, met inbegrip van:

– de werknemers van de onderneming, de 
werknemers van haar 
dochterondernemingen;
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– rechtspersonen of natuurlijke personen 
die de mensenrechten, het milieu en goed 
bestuur verdedigen;
– organisaties die de verdediging van de 
mensenrechten, het klimaat, het milieu en 
goed bestuur als statutair doel hebben;
– vakbonden, werknemers en hun 
vertegenwoordigers;

Or. en

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt n bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n bis) “kwetsbare belanghebbenden”: de 
getroffen belanghebbenden die zich in een 
gemarginaliseerde en kwetsbare situatie 
bevinden door een specifieke context of 
een combinatie van factoren, met inbegrip 
van onder meer geslacht, gender, leeftijd, 
ras, etniciteit, klasse, opleiding, inheemse 
identiteit, migratiestatus, handicap 
evenals sociale en economische status, en 
belanghebbenden die wonen in gebieden 
die worden getroffen door conflict en 
bezetting, die de oorzaak zijn van 
gedifferentieerde en vaak onevenredige 
negatieve effecten en leiden tot 
discriminatie en bijkomende 
belemmeringen voor participatie en de 
toegang tot de rechter;

Or. en

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt n ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n ter) “zinvolle betrokkenheid”: een 
doorlopend proces van interactie en 
dialoog tussen een onderneming en 
getroffen belanghebbenden aan de hand 
waarvan de onderneming te goeder trouw 
kan luisteren naar de belangen en 
bezorgdheden van die belanghebbenden, 
deze kan begrijpen en erop kan reageren, 
met inbegrip van een reactie via vormen 
van samenwerking;

Or. en

Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt q

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(q) “passende maatregel”: een 
maatregel waarmee de doelstellingen van 
passende zorgvuldigheid kunnen worden 
bereikt, die in verhouding staat tot de ernst 
en de waarschijnlijkheid van het negatieve 
effect en waarover de onderneming 
redelijkerwijs kan beschikken, rekening 
houdend met de omstandigheden van het 
specifieke geval, waaronder de kenmerken 
van de economische sector en van de 
specifieke zakelijke relatie en de invloed 
van de onderneming daarop, en de 
noodzaak om te zorgen voor prioritering 
van actie.

(q) “passende maatregel”: een 
maatregel waarmee de doelstellingen van 
passende zorgvuldigheid kunnen worden 
bereikt, op een wijze die evenredig is met 
de ernst en de waarschijnlijkheid van het 
negatieve effect, rekening houdend met de 
omstandigheden van het specifieke geval, 
waaronder de aard van het negatieve 
effect, de kenmerken van de economische 
sector, de aard van de specifieke 
activiteiten, producten en diensten van de 
onderneming, en de specifieke zakelijke 
relatie;

Or. en

Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt q bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(q bis) “controle”: de mogelijkheid voor 
een onderneming om beslissende invloed 
uit te oefenen op een andere 
onderneming, met name door 
eigenaarschap of door gebruiksrechten op 
alle of een deel van de 
vermogensbestanddelen van deze laatste, 
dan wel door rechten, overeenkomsten of 
elk ander middel, rekening houdend met 
alle feitelijke omstandigheden, waarmee 
een beslissende invloed wordt uitgeoefend 
op de samenstelling, het stemgedrag of de 
besluiten van de besluitvormingsorganen 
van een onderneming.

Or. en

Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen de in de artikelen 5 tot en 
met 11 bedoelde passende zorgvuldigheid 
op het gebied van mensenrechten en milieu 
(“passende zorgvuldigheid”) betrachten 
door de volgende maatregelen uit te 
voeren:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen de in de artikelen 5 tot en 
met 11 bis bedoelde passende 
zorgvuldigheid op het gebied van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur 
(“passende zorgvuldigheid”) betrachten 
door de volgende maatregelen uit te 
voeren:

Or. en

Amendement 84

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – punt c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het herstellen van feitelijke 
negatieve effecten overeenkomstig 
artikel 8 bis;

Or. en

Amendement 85

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het instellen en handhaven van een 
klachtenprocedure overeenkomstig 
artikel 9;

(d) het instellen van of deelnemen aan 
een klachtenmechanisme overeenkomstig 
artikel 9;

Or. en

Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het bewaken van de 
doeltreffendheid van hun beleid en 
maatregelen inzake passende 
zorgvuldigheid overeenkomstig artikel 10;

(e) het bewaken en verifiëren van de 
doeltreffendheid van hun beleid en 
maatregelen inzake passende 
zorgvuldigheid overeenkomstig artikel 10;

Or. en

Amendement 87

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – punt f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) het raadplegen van getroffen 
belanghebbenden tijdens alle activiteiten 
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die in de punten a) tot en met f) van dit 
artikel zijn opgesomd, overeenkomstig 
artikel 11 bis.

Or. en

Amendement 88

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen passende zorgvuldigheid in 
al hun beleidslijnen integreren en dat zij 
over een beleid inzake passende 
zorgvuldigheid beschikken. Het beleid 
inzake passende zorgvuldigheid moet alle 
volgende elementen bevatten:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen passende zorgvuldigheid in 
al hun beleidslijnen integreren en dat zij 
over een beleid inzake passende 
zorgvuldigheid beschikken, dat is 
ontwikkeld in overleg met vakbonden en 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
belanghebbenden, waarbij bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan de 
behoeften van kwetsbare 
belanghebbenden. Het beleid inzake 
passende zorgvuldigheid moet alle 
volgende elementen bevatten:

Or. en

Amendement 89

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beschrijving van de aanpak van 
de onderneming, ook op de lange termijn, 
op het gebied van passende 
zorgvuldigheid;

a) een beschrijving van de aanpak van 
de onderneming, ook op de lange termijn, 
op het gebied van passende 
zorgvuldigheid, en een verbintenis om de 
internationaal erkende normen inzake 
mensenrechten, milieu en goed bestuur, 
zoals de normen die zijn opgenomen in de 
bijlage bij deze richtlijn, te eerbiedigen;
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Or. en

Amendement 90

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een gedragscode waarin de regels 
en beginselen worden beschreven die door 
de werknemers en dochterondernemingen 
van de onderneming moeten worden 
nageleefd;

b) een gedragscode waarin de regels 
en beginselen worden beschreven die door 
de werknemers en dochterondernemingen 
van de onderneming in alle 
bedrijfsfuncties en -activiteiten moeten 
worden nageleefd;

Or. en

Amendement 91

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beschrijving van de processen 
die zijn ingevoerd om passende 
zorgvuldigheid toe te passen, met inbegrip 
van de maatregelen die zijn genomen om 
de naleving van de gedragscode te 
controleren en om de toepassing ervan uit 
te breiden tot gevestigde zakelijke relaties.

c) een beschrijving van de processen 
die zijn ingevoerd om passende 
zorgvuldigheid toe te passen, met inbegrip 
van de maatregelen die zijn genomen om 
de verwachtingen en beleidslijnen in 
verband met passende zorgvuldigheid op 
te nemen in overeenkomsten met 
entiteiten waarmee een onderneming een 
zakelijke relatie heeft en maatregelen om 
de genomen maatregelen te monitoren en 
de activiteiten inzake passende 
zorgvuldigheid te controleren.

Or. en

Amendement 92

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vaststelling van feitelijke en potentiële 
negatieve effecten

Vaststelling en beoordeling van feitelijke 
en potentiële negatieve effecten

Or. en

Amendement 93

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen passende maatregelen 
nemen om feitelijke en potentiële negatieve 
effecten op de mensenrechten en negatieve 
milieueffecten van hun eigen activiteiten 
of die van hun dochterondernemingen en, 
indien deze verband houden met hun 
waardeketens, van hun gevestigde 
zakelijke relaties, te identificeren, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 4.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen passende maatregelen 
nemen en een breed verkennend 
onderzoek verrichten van hun activiteiten, 
dochterondernemingen en zakelijke 
relaties om feitelijke en potentiële 
negatieve effecten op de mensenrechten, 
het milieu en goed bestuur van hun eigen 
activiteiten, producten en diensten of die 
van hun dochterondernemingen en de 
activiteiten, producten en diensten die 
verband houden met hun waardeketens, te 
identificeren.

Or. en

Amendement 94

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 zijn de in 
artikel 2, lid 1, punt b), en artikel 2, lid 2, 
punt b), bedoelde ondernemingen alleen 
verplicht de feitelijke en potentiële 
ernstige negatieve effecten te identificeren 
die relevant zijn voor de respectieve in 
artikel 2, lid 1, punt b), genoemde sector.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen, als onderdeel van hun 
proces van passende zorgvuldigheid en, 
waar nodig, met het oog op de prioritering 
van potentiële effecten:
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a) de gebieden identificeren waarop 
potentiële negatieve effecten zich met de 
grootste waarschijnlijkheid zullen 
voordoen en ernstig zullen zijn, met 
inbegrip van het in kaart brengen van 
individuele activiteiten, 
dochterondernemingen en zakelijke 
relaties met een hoger risico die moeten 
worden geprioriteerd, rekening houdend 
met relevante risicofactoren; en
b) grondige beoordelingen verrichten 
van geprioriteerde activiteiten, 
dochterondernemingen en zakelijke 
relaties om de aard en reikwijdte van 
specifieke feitelijke en potentiële 
negatieve effecten vast te stellen.

Or. en

Amendement 95

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de in artikel 3, punt a), 
iv), bedoelde ondernemingen krediet, 
leningen of andere financiële diensten 
verstrekken, vindt de identificatie van 
feitelijke en potentiële negatieve effecten 
voor de mensenrechten en het milieu pas 
plaats voordat die dienst wordt verleend.

Schrappen

Or. en

Amendement 96

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen voor de vaststelling van de 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen voor de vaststelling en 
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in lid 1 bedoelde negatieve effecten op 
basis van, in voorkomend geval, 
kwantitatieve en kwalitatieve informatie, 
gebruik kunnen maken van passende 
middelen, met inbegrip van onafhankelijke 
verslagen en informatie die is verzameld 
via de in artikel 9 bedoelde 
klachtenprocedure. Ondernemingen plegen 
in voorkomend geval ook overleg met 
potentieel getroffen groepen, met inbegrip 
van werknemers en andere relevante 
belanghebbenden, om informatie te 
verzamelen over feitelijke of potentiële 
negatieve effecten.

beoordeling van de in lid 1 bedoelde 
negatieve effecten op basis van, in 
voorkomend geval, kwantitatieve en 
kwalitatieve informatie, gebruik kunnen 
maken van passende middelen, met 
inbegrip van onafhankelijke verslagen en 
informatie die is verzameld via de in 
artikel 9 bedoelde klachtenprocedure. 
Ondernemingen plegen ook overleg met 
potentieel getroffen groepen, met inbegrip 
van werknemers en andere relevante 
belanghebbenden, om feitelijke of 
potentiële negatieve effecten aan te wijzen 
en te beoordelen.

Or. en

Amendement 97

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen passende maatregelen 
nemen om de effecten met regelmatige 
tussenpozen opnieuw te beoordelen, onder 
meer in verband met aanzienlijke 
wijzigingen in de activiteiten van de 
onderneming, haar zakelijke relaties of 
bedrijfsomgeving, als reactie op klachten, 
en op gezette tijden tijdens de relevante 
activiteit of zakelijke relatie.

Or. en

Amendement 98

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
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ondernemingen passende maatregelen 
nemen om potentiële negatieve effecten 
voor de mensenrechten en het milieu die 
overeenkomstig artikel 6 geïdentificeerd 
zijn of hadden moeten zijn, te voorkomen 
of, indien preventie niet of niet 
onmiddellijk mogelijk is, afdoende te 
beperken overeenkomstig de leden 2, 3, 4 
en 5 van dit artikel.

ondernemingen passende maatregelen 
nemen om potentiële negatieve effecten 
voor de mensenrechten, het milieu en goed 
bestuur die overeenkomstig artikel 6 
geïdentificeerd zijn of hadden moeten zijn, 
te voorkomen of, indien preventie niet of 
niet onmiddellijk mogelijk is, afdoende te 
beperken overeenkomstig de leden 2, 3, 4, 
5 en 5 bis van dit artikel.

Or. en

Amendement 99

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien het niet mogelijk is alle 
geïdentificeerde potentiële effecten 
tegelijkertijd te voorkomen en te 
beperken, mogen ondernemingen de 
volgorde prioriteren waarin zij passende 
maatregelen nemen. Dat doen zij op basis 
van de ernst en waarschijnlijkheid van de 
effecten en op een wijze die gebaseerd is 
op zinvolle betrokkenheid met getroffen 
belanghebbenden. De ernst van een 
negatief effect wordt beoordeeld op basis 
van het gewicht ervan, het aantal 
personen dat wordt of zal worden 
getroffen of de omvang van het milieu dat 
schade ondervindt of mogelijk schade zal 
ondervinden, of dat anderszins wordt 
getroffen, de onomkeerbaarheid ervan en 
beperkingen op het vermogen om de 
situatie van de getroffen personen of het 
getroffen milieu te herstellen tot een 
situatie die gelijkwaardig is aan de 
situatie van vóór het effect. De invloed of 
hefboomwerking die de onderneming 
uitoefent op de dochterondernemingen of 
entiteiten waarmee zij een zakelijke relatie 
heeft, of haar nabijheid van die entiteiten 
is niet relevant voor haar 
prioriteringsbesluiten in het kader van 
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deze richtlijn.

Or. en

Amendement 100

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Van de ondernemingen wordt 
verlangd dat zij, in voorkomend geval, de 
volgende maatregelen nemen:

2. Van de ondernemingen wordt 
verlangd dat zij, wanneer dit in de gegeven 
omstandigheden relevant is, passende 
maatregelen nemen, waaronder de 
volgende maatregelen:

Or. en

Amendement 101

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) indien nodig vanwege de aard of de 
complexiteit van de vereiste preventieve 
maatregelen, een preventief actieplan 
ontwikkelen en uitvoeren, met redelijke en 
duidelijk omschreven tijdschema’s voor 
maatregelen en kwalitatieve en 
kwantitatieve indicatoren voor het meten 
van verbeteringen. Het preventieve 
actieplan wordt opgesteld in overleg met 
de betrokken belanghebbenden;

a) indien nodig vanwege de aard of de 
complexiteit van de vereiste preventieve 
maatregelen, een preventief actieplan 
ontwikkelen en uitvoeren, met redelijke en 
duidelijk omschreven tijdschema’s voor 
passende maatregelen, en kwalitatieve en 
kwantitatieve indicatoren voor het meten 
van verbeteringen. Het preventieve 
actieplan wordt opgesteld in overleg met 
de betrokken belanghebbenden;

Or. en

Amendement 102

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – punt b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) trachten contractuele garanties te 
verkrijgen van een zakenpartner waarmee 
zij een directe zakelijke relatie hebben, dat 
deze ervoor zal zorgen dat de gedragscode 
van de onderneming en, zo nodig, een 
preventief actieplan wordt nageleefd, 
onder meer door overeenkomstige 
contractuele garanties te verkrijgen van 
zijn partners voor zover hun activiteiten 
deel uitmaken van de waardeketen van de 
onderneming (cascadeovereenkomsten). 
Wanneer dergelijke contractuele garanties 
worden verkregen, is lid 4 van toepassing;

b) aan de hand van redelijke en 
billijke contractuele bepalingen met een 
partner waarmee zij een zakelijke relatie 
hebben, vaststellen dat deze zal deelnemen 
aan de toepassing van passende 
zorgvuldigheid zoals uiteengezet in deze 
richtlijn en ervoor zorgen dat deze, zo 
nodig, een preventief actieplan naleeft. 
Aan partners waarmee de onderneming 
een zakelijke relatie heeft, moet worden 
gevraagd overeenkomstige redelijke en 
billijke contractuele bepalingen met hun 
partners vast te stellen voor zover hun 
activiteiten deel uitmaken van de 
waardeketen van de onderneming 
(cascadeovereenkomsten). Wanneer 
dergelijke contractuele garanties worden 
verkregen, is lid 4 van toepassing;

Or. en

Amendement 103

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de nodige investeringen doen, 
bijvoorbeeld in beheers- of 
productieprocessen en infrastructuur, om 
te voldoen aan lid 1;

c) de nodige wijzigingen, 
verbeteringen aanbrengen of 
investeringen doen in de eigen activiteiten 
van de onderneming, bijvoorbeeld in 
beheers-, productie- of andere 
operationele processen, voorzieningen, 
producten en de traceerbaarheid ervan, 
diensten en vaardigheden, om potentiële 
negatieve effecten te voorkomen of te 
beperken;

Or. en
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Amendement 104

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) bedrijfsmodellen en -strategieën 
aanpassen, met inbegrip van handels-, 
inkoop-, en prijsstellingspraktijken, 
teneinde potentiële negatieve effecten te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 105

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) doelgerichte en evenredige steun 
verlenen aan een kmo waarmee de 
onderneming een gevestigde zakelijke 
relatie heeft, indien de naleving van de 
gedragscode of het preventieve actieplan 
de levensvatbaarheid van de kmo in 
gevaar zou brengen;

d) doelgerichte en evenredige steun 
verlenen aan een kmo waarmee de 
onderneming een zakelijke relatie heeft;

Or. en

Amendement 106

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) een partner waarmee de 
onderneming een zakelijke relatie heeft, 
betrekken bij de verwachtingen van de 
onderneming in verband met het 
voorkomen en beperken van de potentiële 
negatieve effecten, onder meer door 
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toegang tot capaciteitsopbouw, 
richtsnoeren, financiële steun of 
deelname aan samenwerkingsinitiatieven 
te verstrekken en mogelijk te maken; en

Or. en

Amendement 107

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) overeenkomstig het Unierecht, met 
inbegrip van het mededingingsrecht, 
samenwerken met andere entiteiten, onder 
meer, in voorkomend geval, om de 
onderneming beter in staat te stellen het 
negatieve effect te beëindigen, met name 
wanneer geen andere maatregel geschikt of 
doeltreffend is.

e) overeenkomstig het Unierecht, met 
inbegrip van het mededingingsrecht, 
samenwerken met andere entiteiten, onder 
meer, wanneer dit relevant is in de 
gegeven omstandigheden, om de 
onderneming beter in staat te stellen het 
negatieve effect te beëindigen, met name 
wanneer geen andere maatregel geschikt of 
doeltreffend is.

Or. en

Amendement 108

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten aanzien van potentiële 
negatieve effecten die niet voorkomen of 
voldoende beperkt kunnen worden door 
de in lid 2 genoemde maatregelen, kan de 
onderneming trachten een overeenkomst 
te sluiten met een partner met wie zij een 
indirecte relatie heeft, teneinde naleving 
van de gedragscode van de onderneming 
of een preventief actieplan te 
bewerkstelligen. Wanneer een dergelijke 
overeenkomst wordt gesloten, is lid 4 van 
toepassing.

Schrappen
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Or. en

Amendement 109

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De contractuele garanties of de 
overeenkomst moeten vergezeld gaan van 
passende maatregelen om de naleving te 
controleren. Voor een verificatie van 
naleving kan de onderneming een beroep 
doen op passende initiatieven van de sector 
of verificatie door een onafhankelijke 
derde partij.

De contractuele bepalingen of de 
overeenkomst moeten vergezeld gaan van 
maatregelen om de toepassing van 
passende zorgvuldigheid te ondersteunen. 
Voor de toepassing van passende 
zorgvuldigheid zoals vastgesteld in deze 
richtlijn kan de onderneming een beroep 
doen op passende en geloofwaardige 
initiatieven van de sector of verificatie 
door een onafhankelijke derde partij. 
Uitsluitend verwijzen naar dergelijke 
initiatieven of verificatie volstaat echter 
niet om te voldoen aan de voorschriften 
voor passende zorgvuldigheid in deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 110

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De contractuele bepalingen die 
overeenkomstig lid 2 worden nagestreefd 
mogen echter niet leiden tot de overdracht 
van aansprakelijkheid voor de toepassing 
van passende zorgvuldigheid 
overeenkomstig deze richtlijn.
Het bestaan van dergelijke contractuele 
bepalingen sluit in geen geval uit dat de 
onderneming de maatregelen neemt 
waarin deze richtlijn voorziet, en 
aansprakelijk is wanneer zij daarbij in 
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gebreke blijft.
Wanneer ondernemingen dergelijke 
contractuele bepalingen nastreven, 
beoordelen zij of van de zakenpartner 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat 
deze passende zorgvuldigheid toepast in 
overeenstemming met deze richtlijn, met 
inachtneming van, onder meer, de sector, 
de context en het risiconiveau van de 
zakelijke relatie en de zakenpartner; de 
middelen, ervaring, geschiedenis en 
geloofsbrieven van elke zakenpartner; en 
eventuele steun die de betrokken 
onderneming aan haar bedrijfspartner 
geeft.
Bij een inbreuk op dergelijke contractuele 
bepalingen, die aanleiding geeft tot 
potentiële negatieve effecten, neemt de 
onderneming eerst passende maatregelen 
om die effecten te voorkomen of op 
passende wijze te beperken, voordat zij de 
beëindiging of opschorting van de 
overeenkomst in overweging neemt.

Or. en

Amendement 111

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten aanzien van potentiële negatieve 
effecten in de zin van lid 1 die niet 
voorkomen of voldoende beperkt kunnen 
worden door de maatregelen van de 
leden 2, 3 en 4, moet de onderneming 
afzien van het aangaan van nieuwe relaties 
of het uitbreiden van bestaande relaties met 
de partner verbonden aan of in de 
waardeketen waar het effect zich heeft 
voorgedaan, en onderneemt zij, indien de 
wetgeving die op hun relaties van 
toepassing is dit toestaat, de volgende 
maatregelen:

Ten aanzien van potentiële negatieve 
effecten in de zin van lid 1 die niet 
voorkomen of voldoende beperkt kunnen 
worden door de maatregelen van de 
leden 2, 3 en 4 of andere middelen, en 
wanneer er een redelijk vooruitzicht op 
verandering bestaat, moet de onderneming 
afzien van het aangaan van nieuwe relaties 
of het uitbreiden van bestaande relaties met 
de partner verbonden aan of in de 
waardeketen waar het effect zich heeft 
voorgedaan, en onderneemt zij, indien de 
wetgeving die op hun relaties van 
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toepassing is dit toestaat, de volgende 
maatregelen:

Or. en

Amendement 112

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de commerciële relaties met de 
partner in kwestie tijdelijk opschorten, 
terwijl zij de inspanningen op het gebied 
van het voorkomen en tot een minimum 
beperken van de effecten voortzet, indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat 
deze inspanningen op korte termijn succes 
zullen hebben;

(a) de commerciële relaties met de 
partner in kwestie tijdelijk opschorten, 
terwijl zij de inspanningen op het gebied 
van het voorkomen en beperken van de 
effecten voortzet;

Or. en

Amendement 113

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de zakelijke relatie met betrekking 
tot de betrokken activiteiten beëindigen 
indien het potentiële negatieve effect 
ernstig is.

(b) de zakelijke relatie met betrekking 
tot de betrokken activiteiten beëindigen, 
wegens de ernst van het potentiële 
negatieve effect.

Or. en

Amendement 114

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten voorzien in de 
mogelijkheid van beëindiging van de 
zakelijke relatie in de onder hun wetgeving 
vallende overeenkomsten.

Voordat ondernemingen commerciële 
relaties tijdelijk opschorten of de zakelijke 
relatie beëindigen, moeten zij eerst, in 
overleg met relevante belanghebbenden, 
beoordelen of de negatieve effecten van 
die opschorting of beëindiging groter 
zouden zijn dan de negatieve effecten die 
zij willen voorkomen of beperken. In dat 
geval mogen ondernemingen afzien van 
de tijdelijke opschorting van commerciële 
relaties of de beëindiging van de zakelijke 
relatie. Wanneer ondernemingen 
commerciële relaties opschorten of de 
zakelijke relatie beëindigen, nemen zij 
maatregelen om die effecten te 
voorkomen, te beperken of te beëindigen, 
geven zij de zakenpartner daarvan kennis 
en blijven zij die beslissing onderzoeken. 
De lidstaten moeten voorzien in de 
mogelijkheid van opschorting of 
beëindiging van een zakelijke relatie in de 
onder hun wetgeving vallende 
overeenkomsten.

Or. en

Amendement 115

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Voor de toepassing van dit artikel 
wordt, in gevallen waarin een 
onderneming een negatief effect kan 
veroorzaken, onder passende maatregelen 
verstaan: maatregelen die bedoeld zijn om 
een potentieel negatief effect te 
voorkomen of te beperken. In gevallen 
waarin een onderneming kan bijdragen 
aan een negatief effect, wordt onder 
passende maatregelen verstaan: 
maatregelen die bedoeld zijn om de 
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bijdrage aan dat effect te voorkomen of te 
beperken, met behulp van of door 
versterking van de hefboomwerking die de 
onderneming uitoefent op andere 
verantwoordelijke partijen om het 
potentiële negatieve effect te voorkomen 
of te beperken. In gevallen waarin de 
activiteiten, producten of diensten van een 
onderneming rechtstreeks kunnen worden 
gekoppeld aan een negatief effect via haar 
relaties met andere entiteiten, wordt onder 
passende maatregelen verstaan: 
maatregelen die bedoeld zijn om de 
hefboomwerking die de onderneming 
uitoefent op verantwoordelijke partijen 
aan te wenden of te versterken, om te 
pogen het potentiële negatieve effect te 
voorkomen of te beperken.

Or. en

Amendement 116

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In afwijking van lid 5, punt b), zijn 
de in artikel 3, punt a), iv), bedoelde 
ondernemingen, wanneer zij krediet, 
leningen of andere financiële diensten 
verstrekken, niet verplicht de 
overeenkomst inzake het krediet, de 
lening of een andere financiële dienst te 
beëindigen indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat dit aanzienlijke 
schade zal toebrengen aan de entiteit 
waaraan deze dienst wordt verstrekt.

Schrappen

Or. en
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Amendement 117

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen passende maatregelen 
nemen om een einde te maken aan 
feitelijke negatieve effecten die uit hoofde 
van artikel 6 geïdentificeerd zijn of hadden 
moeten zijn, overeenkomstig de leden 2 tot 
en met 6 van dit artikel.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen passende maatregelen 
nemen om een einde te maken aan 
feitelijke negatieve effecten die uit hoofde 
van artikel 6 geïdentificeerd zijn of hadden 
moeten zijn, overeenkomstig de leden 2 tot 
en met 6 bis van dit artikel.

Or. en

Amendement 118

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien aan de negatieve effecten 
geen einde kan worden gemaakt, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de ondernemingen de 
omvang van die effecten tot een minimum 
beperken.

2. Indien aan de negatieve effecten 
geen einde kan worden gemaakt, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de ondernemingen de 
omvang van die effecten afdoende 
beperken, terwijl zij inspanningen blijven 
leveren om de negatieve effecten te 
beëindigen.

Or. en

Amendement 119

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Onverminderd lid 2 en indien het 
niet mogelijk is alle geïdentificeerde 
negatieve effecten tegelijkertijd te 
beëindigen of te beperken, mogen 



PR\1266206NL.docx 85/158 PE738.450v01-00

NL

ondernemingen de volgorde prioriteren 
waarin zij passende maatregelen nemen. 
Dat doen zij op basis van de ernst en 
waarschijnlijkheid van de effecten en op 
een wijze die gebaseerd is op zinvolle 
betrokkenheid met getroffen 
belanghebbenden. De ernst van een 
negatief effect wordt beoordeeld op basis 
van het gewicht ervan, het aantal 
personen dat wordt of zal worden 
getroffen of de omvang van de schade of 
mogelijk schade aan, of andere effecten 
op, het milieu, de onomkeerbaarheid 
ervan en beperkingen op het vermogen 
om de situatie van de getroffen personen 
of het getroffen milieu te herstellen tot 
een situatie die gelijkwaardig is aan de 
situatie van vóór het effect. De invloed of 
hefboomwerking die de onderneming 
uitoefent op de dochterondernemingen of 
entiteiten waarmee zij een zakelijke relatie 
heeft, of haar nabijheid van die entiteiten 
is niet relevant voor haar 
prioriteringsbesluiten in het kader van 
deze richtlijn.

Or. en

Amendement 120

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Van de ondernemingen wordt 
verlangd dat zij, in voorkomend geval, de 
volgende maatregelen nemen:

3. Van de ondernemingen wordt 
verlangd dat zij, wanneer dit in de gegeven 
omstandigheden relevant is, passende 
maatregelen nemen, waaronder de 
volgende maatregelen:

Or. en
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Amendement 121

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de negatieve effecten neutraliseren 
of de omvang ervan tot een minimum 
beperken, onder meer door het betalen van 
schadevergoeding aan de getroffen 
personen en van een financiële 
compensatie aan de getroffen 
gemeenschappen. De maatregel staat in 
verhouding tot de ernst en de omvang van 
het negatieve effect en tot de mate waarin 
het gedrag van de onderneming tot het 
negatieve effect heeft bijgedragen;

a) overeenkomstig artikel 8 bis de 
negatieve effecten neutraliseren of de 
omvang ervan voldoende beperken door de 
situatie van de getroffen 
belanghebbenden en/of van het milieu te 
herstellen tot een situatie die 
gelijkwaardig is aan de situatie van vóór 
het effect, of tot een situatie die in de 
gegeven omstandigheden zo dicht 
mogelijk bij die oorspronkelijke situatie 
ligt, rekening houdend met de 
standpunten van de betrokken 
belanghebbenden en met name de 
behoeften van kwetsbare 
belanghebbenden, onder meer door het 
betalen van schadevergoeding aan de 
getroffen personen en van een financiële 
compensatie aan de getroffen 
gemeenschappen. De maatregel staat in 
verhouding tot de ernst en de omvang van 
het negatieve effect en tot de mate waarin 
het gedrag van de onderneming tot het 
negatieve effect heeft bijgedragen;

Or. en

Amendement 122

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) indien het negatieve effect niet 
onmiddellijk kan worden beëindigd, een 
corrigerend actieplan opstellen en 
uitvoeren met redelijke en duidelijk 
omschreven tijdschema’s voor maatregelen 
en kwalitatieve en kwantitatieve 
indicatoren voor het meten van 

b) indien het negatieve effect niet 
onmiddellijk kan worden beëindigd, een 
corrigerend actieplan opstellen en 
uitvoeren met redelijke en duidelijk 
omschreven tijdschema’s voor passende 
maatregelen en kwalitatieve en 
kwantitatieve indicatoren voor het meten 
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verbeteringen. In voorkomend geval, 
wordt het corrigerende actieplan opgesteld 
in overleg met belanghebbenden;

van verbeteringen. Het corrigerende 
actieplan wordt opgesteld in overleg met 
de getroffen belanghebbenden;

Or. en

Amendement 123

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) trachten contractuele garanties te 
verkrijgen van een directe partner 
waarmee zij een gevestigde zakelijke 
relatie hebben, dat deze ervoor zal zorgen 
dat de gedragscode en, zo nodig, een 
corrigerend actieplan wordt nageleefd, 
onder meer door overeenkomstige 
contractuele garanties te verkrijgen van 
zijn partners voor zover hun activiteiten 
deel uitmaken van de waardeketen 
(cascadeovereenkomsten). Wanneer 
dergelijke contractuele garanties worden 
verkregen, is lid 5 van toepassing;

c) aan de hand van redelijke en 
billijke contractuele bepalingen met een 
partner waarmee zij een zakelijke relatie 
hebben, vaststellen dat deze zal deelnemen 
aan de toepassing van passende 
zorgvuldigheid zoals uiteengezet in deze 
richtlijn en ervoor zorgen dat deze, zo 
nodig, een corrigerend actieplan naleeft. 
Aan partners waarmee de onderneming 
een zakelijke relatie heeft, moet worden 
gevraagd overeenkomstige redelijke en 
billijke contractuele bepalingen met hun 
partners vast te stellen voor zover hun 
activiteiten deel uitmaken van de 
waardeketen van de onderneming 
(cascadeovereenkomsten). Wanneer 
dergelijke contractuele garanties worden 
verkregen, is lid 5 van toepassing;

Or. en

Amendement 124

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de nodige investeringen doen, 
bijvoorbeeld in beheers- of 
productieprocessen en infrastructuur, om 
te voldoen aan de leden 1, 2 en 3;

d) de nodige wijzigingen, 
verbeteringen aanbrengen of 
investeringen doen in de eigen activiteiten 
van de onderneming, bijvoorbeeld in 
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beheers-, productie- of andere 
operationele processen, voorzieningen, 
producten en de traceerbaarheid ervan, 
diensten en vaardigheden, om potentiële 
negatieve effecten te beëindigen, te 
herstellen of te voorkomen dat zij zich 
opnieuw voordoen;

Or. en

Amendement 125

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) bedrijfsmodellen en -strategieën 
aanpassen, met inbegrip van handels-, 
inkoop-, en prijsstellingspraktijken, om 
negatieve effecten te beëindigen of te 
beperken;

Or. en

Amendement 126

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) doelgerichte en evenredige steun 
verlenen aan een kmo waarmee de 
onderneming een gevestigde zakelijke 
relatie heeft, indien de naleving van de 
gedragscode of het corrigerende actieplan 
de levensvatbaarheid van de kmo in 
gevaar zou brengen;

e) doelgerichte en evenredige steun 
verlenen aan een kmo waarmee de 
onderneming een zakelijke relatie heeft;

Or. en
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Amendement 127

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) een partner waarmee de 
onderneming een zakelijke relatie heeft, 
betrekken bij de verwachtingen van de 
onderneming in verband met de 
beëindiging en beperking van negatieve 
effecten, onder meer door toegang tot 
capaciteitsopbouw, richtsnoeren, 
financiële steun of deelname aan 
samenwerkingsinitiatieven te verstrekken 
en mogelijk te maken; en

Or. en

Amendement 128

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) overeenkomstig het Unierecht, met 
inbegrip van het mededingingsrecht, 
samenwerken met andere entiteiten, onder 
meer, in voorkomend geval, om de 
onderneming beter in staat te stellen het 
negatieve effect te beëindigen, met name 
wanneer geen andere maatregel geschikt of 
doeltreffend is.

f) overeenkomstig het Unierecht, met 
inbegrip van het mededingingsrecht, 
samenwerken met andere entiteiten, onder 
meer, wanneer dit in de gegeven 
omstandigheden relevant is, om de 
onderneming beter in staat te stellen het 
negatieve effect te beëindigen, met name 
wanneer geen andere maatregel geschikt of 
doeltreffend is.

Or. en

Amendement 129

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ten aanzien van feitelijke 
negatieve effecten die niet beëindigd of 
voldoende gereduceerd konden worden 
door de in lid 3 genoemde maatregelen, 
kan de onderneming trachten een 
overeenkomst te sluiten met een partner 
met wie zij een indirecte relatie heeft, 
teneinde naleving van de gedragscode van 
de onderneming of een corrigerend 
actieplan te bewerkstelligen. Wanneer een 
dergelijke overeenkomst wordt gesloten, is 
lid 5 van toepassing.

Schrappen

Or. en

Amendement 130

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De contractuele garanties of de 
overeenkomst moeten vergezeld gaan van 
passende maatregelen om de naleving te 
controleren. Voor een verificatie van 
naleving kan de onderneming een beroep 
doen op passende initiatieven van de sector 
of verificatie door een onafhankelijke 
derde partij.

De contractuele bepalingen of de 
overeenkomst moeten vergezeld gaan van 
maatregelen om de toepassing van 
passende zorgvuldigheid te ondersteunen. 
Voor de toepassing van passende 
zorgvuldigheid zoals vastgesteld in deze 
richtlijn kan de onderneming een beroep 
doen op passende en geloofwaardige 
initiatieven van de sector of verificatie 
door een onafhankelijke derde partij. 
Uitsluitend verwijzen naar dergelijke 
initiatieven of verificatie volstaat echter 
niet om te voldoen aan de voorschriften 
voor passende zorgvuldigheid in deze 
richtlijn.

Or. en
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Amendement 131

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De contractuele bepalingen die 
overeenkomstig lid 3 worden nagestreefd 
mogen echter niet leiden tot de overdracht 
van aansprakelijkheid voor de toepassing 
van passende zorgvuldigheid 
overeenkomstig deze richtlijn.
Het bestaan van dergelijke contractuele 
bepalingen sluit in geen geval uit dat de 
onderneming de maatregelen neemt 
waarin deze richtlijn voorziet, en 
aansprakelijk is wanneer zij daarbij in 
gebreke blijft.
Wanneer ondernemingen dergelijke 
contractuele bepalingen nastreven, 
beoordelen zij of van de zakenpartner 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat 
deze passende zorgvuldigheid toepast 
overeenkomstig deze richtlijn, met 
inachtneming van, onder meer, de sector, 
de context en het risiconiveau van de 
zakelijke relatie en de zakenpartner; de 
middelen, ervaring, geschiedenis en 
geloofsbrieven van elke zakenpartner; en 
eventuele steun die de betrokken 
onderneming aan haar bedrijfspartner 
geeft.
Bij een inbreuk op dergelijke contractuele 
bepalingen die aanleiding kan hebben 
gegeven tot feitelijke negatieve effecten, 
neemt de onderneming eerst passende 
maatregelen om die effecten te 
beëindigen, voordat zij de beëindiging of 
opschorting van de overeenkomst in 
overweging neemt.

Or. en
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Amendement 132

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat betreft feitelijke negatieve effecten in 
de zin van lid 1 die niet beëindigd konden 
worden of waarvan de mate niet tot een 
minimum beperkt kon worden door de 
maatregelen van de leden 3, 4 en 5, ziet de 
onderneming af van het aangaan van 
nieuwe relaties of het uitbreiden van 
bestaande relaties met de partner 
verbonden aan of in de waardeketen waar 
het effect zich heeft voorgedaan, en 
onderneemt zij, indien de wetgeving die op 
hun relaties van toepassing is dit toestaat, 
één van de volgende maatregelen:

Wat betreft feitelijke negatieve effecten in 
de zin van lid 1 die niet beëindigd konden 
worden of waarvan de mate niet beperkt 
kon worden door de maatregelen van de 
leden 3, 4 en 5 of andere middelen en 
wanneer er geen redelijke vooruitzichten 
op verandering bestaan, ziet de 
onderneming af van het aangaan van 
nieuwe relaties of het uitbreiden van 
bestaande relaties met de partner 
verbonden aan of in de waardeketen waar 
het effect zich heeft voorgedaan, en 
onderneemt zij, indien de wetgeving die op 
hun relaties van toepassing is dit toestaat, 
één van de volgende maatregelen:

Or. en

Amendement 133

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de zakelijke relaties met de partner 
in kwestie tijdelijk op te schorten, terwijl 
zij de inspanningen voortzetten om de 
negatieve effecten te beëindigen of de 
omvang ervan zoveel mogelijk te beperken, 
hetzij

a) de zakelijke relaties met de partner 
in kwestie tijdelijk op te schorten, terwijl 
zij de inspanningen voortzetten om de 
negatieve effecten te beëindigen of de 
omvang ervan te beperken, hetzij

Or. en

Amendement 134

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1 – punt b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de zakelijke relatie met betrekking 
tot de betrokken activiteiten te beëindigen 
indien het negatieve effect als ernstig 
wordt beschouwd.

b) de zakelijke relatie met betrekking 
tot de betrokken activiteiten beëindigen, 
wegens de ernst van het negatieve effect.

Or. en

Amendement 135

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten voorzien in de 
mogelijkheid van beëindiging van de 
zakelijke relatie in de onder hun wetgeving 
vallende overeenkomsten.

Voordat ondernemingen commerciële 
relaties tijdelijk opschorten of de zakelijke 
relatie beëindigen, moeten zij eerst, in 
overleg met relevante belanghebbenden, 
beoordelen of de negatieve effecten van 
die opschorting of beëindiging groter 
zouden zijn dan de negatieve effecten die 
zij willen beëindigen of beperken. In dat 
geval mogen ondernemingen afzien van 
de tijdelijke opschorting van commerciële 
relaties of de beëindiging van de zakelijke 
relatie. Wanneer ondernemingen 
commerciële relaties tijdelijk opschorten 
of de zakelijke relatie beëindigen, nemen 
zij maatregelen om die effecten te 
voorkomen, te beperken of te beëindigen, 
geven zij de zakenpartner daarvan kennis 
en blijven zij die beslissing onderzoeken. 
De lidstaten moeten voorzien in de 
mogelijkheid van opschorting of 
beëindiging van de zakelijke relatie in de 
onder hun wetgeving vallende 
overeenkomsten.

Or. en
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Amendement 136

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Voor de toepassing van dit artikel 
wordt, in gevallen waarin een 
onderneming een effect heeft veroorzaakt, 
onder passende maatregelen verstaan: 
maatregelen die bedoeld zijn om een 
negatief effect te beperken en de schade te 
herstellen. In gevallen waarin een 
onderneming heeft bijgedragen aan een 
negatief effect, wordt onder passende 
maatregelen verstaan: maatregelen die 
bedoeld zijn om de bijdrage aan dat effect 
te beperken, met behulp van of door 
versterking van de hefboomwerking die de 
onderneming uitoefent op andere 
verantwoordelijke partijen om het 
potentiële negatieve effect te beperken en 
bij te dragen tot het herstel van de schade, 
in de mate van de bijdrage. In gevallen 
waarin de activiteiten, producten of 
diensten van een onderneming 
rechtstreeks kunnen worden gekoppeld 
aan een negatief effect via haar relaties 
met andere entiteiten, wordt onder 
passende maatregelen verstaan: 
maatregelen die bedoeld zijn om de 
hefboomwerking die de onderneming 
uitoefent op verantwoordelijke partijen 
aan te wenden of te versterken om te 
pogen het negatieve effect te beperken. 
Wanneer een onderneming rechtstreeks 
aan een negatief effect wordt gekoppeld, 
moet die onderneming haar 
hefboomwerking uitoefenen op 
verantwoordelijke partijen om het herstel 
van schade ten gevolge van een effect 
mogelijk te maken.

Or. en
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Amendement 137

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. In afwijking van lid 6, punt b), zijn 
de in artikel 3, punt a), iv), bedoelde 
ondernemingen, wanneer zij krediet, 
leningen of andere financiële diensten 
verstrekken, niet verplicht de 
overeenkomst inzake het krediet, de 
lening of een andere financiële dienst te 
beëindigen indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat dit aanzienlijke 
schade zal toebrengen aan de entiteit 
waaraan deze dienst wordt verstrekt.

Schrappen

Or. en

Amendement 138

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Herstel van feitelijke negatieve effecten

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
onderneming die een negatief effect heeft 
veroorzaakt of kan hebben veroorzaakt, 
die heeft bijgedragen aan een negatief 
effect of daar mogelijk aan heeft 
bijgedragen, passende maatregelen neemt 
om dat negatieve effect en de mogelijke 
schade die zij aan mensen heeft 
toegebracht, te herstellen.
2. Dergelijke herstelmaatregelen 
omvatten onder meer financiële of niet-
financiële compensatie, restitutie, 
renovatie, publieke verontschuldigingen, 
herplaatsing of een bijdrage tot 
onderzoeken.
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3. Al die herstelmaatregelen worden 
ontwikkeld in overleg met alle getroffen 
belanghebbenden.
4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
herstelmaatregelen de getroffen 
belanghebbenden niet verhinderen om 
verdere actie te ondernemen, onder meer 
door klacht in te dienen en burgerlijke 
rechtsvorderingen in te stellen, en met 
name van belanghebbenden die door een 
negatief effect getroffen zijn, wordt niet 
verlangd dat zij eerst herstel eisen voordat 
zij een rechtsvordering instellen. 
5. Wanneer een onderneming 
rechtstreeks aan een negatief effect wordt 
gekoppeld, moeten de lidstaten deze 
onderneming aansporen vrijwillig deel te 
nemen aan herstelmaatregelen, in 
voorkomend geval, en te overwegen haar 
hefboomwerking uit te oefenen op 
verantwoordelijke partijen om het herstel 
van schade ten gevolge van een effect 
mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 139

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Klachtenprocedures Klachtenmechanisme

Or. en

Amendement 140

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1



PR\1266206NL.docx 97/158 PE738.450v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen de in lid 2 genoemde 
personen en organisaties de mogelijkheid 
bieden om bij hen klachten in te dienen 
wanneer zij gerechtvaardigde bezorgdheid 
hebben over feitelijke of potentiële 
negatieve effecten op de mensenrechten en 
negatieve milieueffecten met betrekking tot 
hun eigen activiteiten, de activiteiten van 
hun dochterondernemingen en hun 
waardeketens.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen doeltreffende 
mechanismen instellen of eraan 
deelnemen die kunnen worden gebruikt 
door de in lid 2 genoemde personen en 
organisaties om bij hen klachten in te 
dienen wanneer zij gerechtvaardigde 
bezorgdheid hebben over feitelijke of 
potentiële negatieve effecten op de 
mensenrechten en negatieve milieueffecten 
of negatieve effecten op goed bestuur met 
betrekking tot de eigen activiteiten van de 
ondernemingen, de activiteiten van hun 
dochterondernemingen en hun 
waardeketens. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen kunnen zorgen voor een 
dergelijke mogelijkheid om klachten in te 
dienen via samenwerkingsregelingen met 
andere ondernemingen of organisaties, 
door deel te nemen aan mechanismen 
inzake klachten van meer 
belanghebbenden of door zich aan te 
sluiten bij een algemene 
kaderovereenkomst.

Or. en

Amendement 141

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) vakbonden en andere 
werknemersvertegenwoordigers die 
personen vertegenwoordigen die in de 
betrokken waardeketen werkzaam zijn,

b) vakbonden en andere 
werknemersvertegenwoordigers, met 
inbegrip van die welke personen 
vertegenwoordigen die in de betrokken 
waardeketen werkzaam zijn,

Or. en
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Amendement 142

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld die actief zijn op de gebieden 
die verband houden met de betrokken 
waardeketen.

c) organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld die actief zijn op de gebieden 
die verband houden met de betrokken 
waardeketen, en

Or. en

Amendement 143

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) rechtspersonen of natuurlijke 
personen die de mensenrechten, goed 
bestuur en het milieu verdedigen.

Or. en

Amendement 144

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat, 
wanneer ondernemingen 
klachtenmechanismen vaststellen of 
eraan deelnemen, die mechanismen 
wettelijk, toegankelijk, voorspelbaar, 
rechtvaardig, transparant en compatibel 
met rechten zijn en dat zij zijn gebaseerd 
op betrokkenheid en dialoog. 
Klachtenmechanismen worden opgezet en 
geëxploiteerd op een wijze die rekening 
houdt met de standpunten van de 
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belanghebbenden en die aangepast is aan 
de behoeften van mensen die het 
kwetsbaarst kunnen zijn voor negatieve 
effecten.

Or. en

Amendement 145

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen belanghebbenden 
proactief bekend maken met het bestaan 
van klachtenmechanismen, de 
doelstellingen en processen ervan. 
Ondernemingen treffen maatregelen om 
ervoor te zorgen dat klagers niet te maken 
krijgen met vergelding of wraak, onder 
meer door ervoor te zorgen dat klachten 
anoniem of vertrouwelijk kunnen worden 
ingediend, zoals passend overeenkomstig 
het nationaal recht, en zij stellen 
dienovereenkomstig beleidslijnen op en 
voeren deze uit.

Or. en

Amendement 146

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Ondernemingen brengen 
verslag uit over de redelijke bezorgdheid 
die via hun klachtenmechanisme is geuit 
en brengen regelmatig verslag uit over de 
hiermee gemaakte vorderingen. Alle 
informatie wordt gepubliceerd op een 
wijze die de veiligheid van de 
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belanghebbenden niet in gevaar brengt, 
onder meer door hun identiteit niet 
bekend te maken.

Or. en

Amendement 147

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) van de onderneming waarbij zij een 
klacht in de zin van lid 1 hebben ingediend, 
een passende follow-up van de klacht te 
verlangen, en

a) van de onderneming waarbij zij een 
klacht in de zin van lid 1 hebben ingediend, 
een tijdige en passende follow-up van de 
klacht te ontvangen, waarbij een 
onderbouwde redenering wordt geboden 
over de vraag of de bewering gegrond of 
ongegrond werd geacht, en

Or. en

Amendement 148

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) met vertegenwoordigers op passend 
niveau van de onderneming bijeen te 
komen om potentiële of feitelijke ernstige 
negatieve effecten waarop de klacht 
betrekking heeft, te bespreken.

b) met vertegenwoordigers op passend 
niveau van de onderneming bijeen te 
komen om potentiële of feitelijke negatieve 
effecten waarop de klacht betrekking heeft, 
te bespreken.

Or. en

Amendement 149

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
toezichthoudende autoriteiten de 
bevoegdheid hebben om richtsnoeren te 
verstrekken aan ondernemingen en 
andere actoren die verantwoordelijk zijn 
voor het opzetten en toepassen van 
klachtenmechanismen, ook in verband 
met hun naleving van de in dit artikel 
uiteengezette criteria, overeenkomstig de 
desbetreffende internationale normen.

Or. en

Amendement 150

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Een bezorgdheid uiten krachtens 
dit artikel is geen voorwaarde voor 
klagers om toegang te krijgen tot de 
procedure inzake gemotiveerde bezwaren 
uit hoofde van artikel 19 of tot 
gerechtelijke of buitengerechtelijke 
mechanismen, noch om hen de toegang 
daartoe te ontzeggen.

Or. en

Amendement 151

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toezicht Toezicht en controle

Or. en
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Amendement 152

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen hun eigen activiteiten en 
maatregelen, die van hun 
dochterondernemingen en, indien deze 
verband houden met de waardeketens van 
de onderneming, die van hun gevestigde 
zakelijke relaties periodiek evalueren om 
de doeltreffendheid van de identificatie, 
preventie, beperking, beëindiging en het 
tot een minimum beperken van de 
omvang van negatieve effecten op de 
mensenrechten en negatieve 
milieueffecten te controleren. Deze 
beoordelingen zijn, in voorkomend geval, 
gebaseerd op kwalitatieve en kwantitatieve 
indicatoren en vinden ten minste één keer 
per jaar plaats en telkens wanneer er 
redelijke gronden zijn om aan te nemen dat 
er zich belangrijke nieuwe risico’s op deze 
negatieve effecten kunnen voordoen. Het 
beleid inzake passende zorgvuldigheid 
wordt geactualiseerd overeenkomstig de 
resultaten van deze beoordelingen.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen de adequaatheid en 
doeltreffendheid van hun maatregelen 
regelmatig verifiëren en controleren 
overeenkomstig artikel 4. Van 
ondernemingen wordt verlangd dat zij de 
controle en verificatie verrichten in 
overleg met getroffen belanghebbenden 
en dat deze, waar mogelijk, zijn gebaseerd 
op kwalitatieve en kwantitatieve 
indicatoren en ten minste één keer per jaar 
plaatsvinden, rekening houdend met de 
aard, ernst en waarschijnlijkheid van de 
negatieve effecten in kwestie, en telkens 
wanneer er redelijke gronden zijn om aan 
te nemen dat er zich nieuwe risico’s op 
deze negatieve effecten kunnen voordoen. 
Het beleid inzake passende zorgvuldigheid 
en de mededelingen aan het publiek 
worden, waar passend, herzien en 
geactualiseerd overeenkomstig de 
resultaten van deze beoordelingen. 
Ondernemingen houden de documentatie 
die aantoont dat zij dit artikel naleven 
gedurende vijf jaar bij.

Or. en

Amendement 153

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichtingen voor ondernemingen om 
verslag uit te brengen over hun proces 
inzake passende zorgvuldigheid zoals 
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vastgesteld in Richtlijn 2013/34/EU 
worden beschouwd als een verplichting 
voor ondernemingen om te beschrijven 
hoe zij passende zorgvuldigheid 
betrachten zoals bepaald in artikel 4. 
Wanneer ondernemingen voldoen aan 
voorschriften van Richtlijn 2013/43/EU in 
verband met de verslaglegging over 
maatregelen die zij hebben genomen om 
potentiële of feitelijke negatieve effecten 
aan te wijzen, leggen zij uit of zij de 
volgorde waarin zij passende maatregelen 
hebben genomen, hebben geprioriteerd, 
hoe die aanpak werd toegepast en waarom 
die prioritering noodzakelijk was.

Or. en

Amendement 154

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet onderworpen zijn 
aan verslagleggingsverplichtingen uit 
hoofde van de artikelen 19 bis en 29 bis 
van Richtlijn 2013/34/EU verslag 
uitbrengen over de aangelegenheden die 
onder deze richtlijn vallen door op hun 
website een jaarlijkse verklaring te 
publiceren in een taal die gebruikelijk is 
binnen de internationale zakenwereld. De 
verklaring wordt uiterlijk op 30 april van 
elk jaar gepubliceerd en heeft betrekking 
op het voorgaande kalenderjaar.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet onderworpen zijn 
aan verslagleggingsverplichtingen uit 
hoofde van de artikelen 19 bis en 29 bis 
van Richtlijn 2013/34/EU verslag 
uitbrengen over de aangelegenheden die 
onder deze richtlijn vallen door op hun 
website een jaarlijkse verklaring te 
publiceren die aan deze verplichtingen 
voldoet, in een taal die gebruikelijk is 
binnen de internationale zakenwereld, en 
die wordt gecontroleerd overeenkomstig 
de voorschriften die zijn uiteengezet in 
Richtlijn 2006/43/EG1 bis. De verklaring 
wordt uiterlijk op 30 april van elk jaar 
gepubliceerd en heeft betrekking op het 
voorgaande kalenderjaar.
1 bis Richtlijn 2006/43/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 mei 2006 betreffende de wettelijke 
controles van jaarrekeningen en 
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geconsolideerde jaarrekeningen, tot 
wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG 
en 83/349/EEG van de Raad en houdende 
intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van 
de Raad (PB L 157 van 9.6.2006, blz. 87).

Or. en

Amendement 155

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 28 gedelegeerde handelingen vast 
met betrekking tot de inhoud van en de 
criteria voor deze in lid 1 bedoelde 
verslaglegging, waarbij informatie wordt 
gespecificeerd over de beschrijving van 
passende zorgvuldigheid, potentiële en 
feitelijke negatieve effecten en de naar 
aanleiding daarvan genomen maatregelen.

De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 28 gedelegeerde handelingen vast 
met betrekking tot de inhoud van en de 
criteria voor deze in lid 1 bedoelde 
verslaglegging, waarbij informatie wordt 
gespecificeerd over de beschrijving van 
passende zorgvuldigheid, de opzet en 
methodologie ervan, potentiële en 
feitelijke negatieve effecten en de naar 
aanleiding daarvan genomen maatregelen.

Or. en

Amendement 156

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Raadpleging van getroffen 

belanghebbenden
1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen getroffen 
belanghebbenden raadplegen door 
doeltreffende, zinvolle en geïnformeerde 
contacten met hen te onderhouden 
betreffende de maatregelen waarin de 
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artikelen 4 tot en met 11 voorzien.
2. Ondernemingen raadplegen 
getroffen belanghebbenden proactief en 
verstrekken hen tijdige en cultureel 
gevoelige informatie betreffende hun 
feitelijke of potentiële negatieve effecten 
op het milieu, de mensenrechten en goed 
bestuur, met inbegrip van informatie over 
wijzigingen in de werkzaamheden, 
activiteiten of operationele context. 
Getroffen belanghebbenden hebben het 
recht om aanvullende schriftelijke 
informatie te vragen, die door de 
onderneming wordt verstrekt binnen een 
redelijke termijn en in een passend en 
begrijpelijk formaat. Indien de 
onderneming een verzoek om aanvullende 
informatie weigert, heeft de getroffen 
belanghebbende het recht op een 
schriftelijke rechtvaardiging van die 
weigering.
3. Tijdens de raadpleging van 
getroffen belanghebbenden wordt terdege 
rekening gehouden met belemmeringen 
voor participatie waarmee getroffen 
belanghebbenden worden geconfronteerd 
en met specifieke behoeften van kwetsbare 
belanghebbenden.
4. Werknemersvertegenwoordigers 
ontvangen van hun onderneming 
informatie over haar strategie voor 
passende zorgvuldigheid en de uitvoering 
daarvan, waaraan zij kunnen bijdragen, 
overeenkomstig Richtlijn 2002/14/EG van 
het Europees Parlement en de Raad1 bis en 
Richtlijn 2009/38/EG van het Europees 
Parlement en de Raad1 ter, en Richtlijn 
2001/86/EC van het Europees Parlement 
en de Raad1 quater.
5. Bij hun raadpleging van getroffen 
belanghebbenden zorgen ondernemingen 
ervoor dat de deelnemers niet te maken 
krijgen met vergelding of wraak; onder 
meer door de vertrouwelijkheid of 
anonimiteit te bewaren. Ondernemingen 
besteden in het bijzonder aandacht aan de 
behoeften van kwetsbare of 
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gemarginaliseerde belanghebbenden, 
onder wie kinderen, en overlappende 
kwetsbaarheden en intersectionaliteit, 
zorgen voor een genderresponsieve 
benadering, en houden zich volledig aan 
de Verklaring van de Verenigde Naties 
inzake de rechten van inheemse volken 
waarin de beginselen van vrije, 
voorafgaande en geïnformeerde 
toestemming en het recht op 
zelfbeschikking zijn opgenomen.
_________________
1 bis Richtlijn 2002/14/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2002 tot vaststelling van een 
algemeen kader betreffende de informatie 
en de raadpleging van de werknemers in 
de Europese Gemeenschap (PB L 80 van 
23.3.2002, blz. 29).
1 ter Richtlijn 2009/38/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 
mei 2009 inzake de instelling van een 
Europese ondernemingsraad of van een 
procedure in ondernemingen of concerns 
met een communautaire dimensie ter 
informatie en raadpleging van de 
werknemers (herschikking) (PB L 122 
van 16.5.2009, blz. 28).
1 quater Richtlijn 2001/86/EG van de Raad 
van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het 
statuut van de Europese vennootschap 
met betrekking tot de rol van de 
werknemers (PB L 294 van 10.11.2001, 
blz. 22).

Or. en

Amendement 157

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om ondernemingen te ondersteunen bij de 1. Om ondernemingen te 
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naleving van artikel 7, lid 2, punt b), en 
artikel 8, lid 3, punt c), stelt de Commissie 
richtsnoeren vast voor vrijwillige 
modelcontractbepalingen.

ondersteunen bij de naleving van artikel 7, 
lid 2, punt b), en artikel 8, lid 3, punt c), 
stelt de Commissie richtsnoeren vast voor 
vrijwillige modelcontractbepalingen. Deze 
bepalingen voorzien in de gedeelde 
verantwoordelijkheid voor passende 
zorgvuldigheid in contractbepalingen. In 
deze modelcontractbepalingen wordt ten 
minste het volgende bepaald: 
a) de verantwoordelijkheid voor de 
toepassing van passende zorgvuldigheid 
bestaat uit wederzijdse verplichtingen die 
door beide partijen bij het contract 
worden gedeeld, tijdens hun lopende 
samenwerking, en de contractbepalingen 
leiden niet tot de overdracht van 
aansprakelijkheid voor de toepassing van 
passende zorgvuldigheid; en
b) onverminderd artikel 7, lid 5, en 
artikel 8, lid 6, moeten de beperking en 
het herstel van negatieve effecten 
voorrang krijgen boven de beëindiging of 
opschorting van het contract wanneer de 
contractbepalingen in verband met 
passende zorgvuldigheid zijn geschonden 
waardoor potentiële negatieve effecten 
zijn ontstaan.

Or. en

Amendement 158

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In de richtsnoeren moet voorts 
worden verduidelijkt dat contractuele 
bepalingen op zich niet volstaan om te 
voldoen aan de normen voor passende 
zorgvuldigheid van deze richtlijn.

Or. en
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Amendement 159

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Een onderneming die contractuele 
bepalingen sluit met een partner waarmee 
zij een zakelijke relatie heeft, beoordeelt 
of van de zakelijke partner redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze passende 
zorgvuldigheid toepast overeenkomstig 
deze richtlijn, en verstrekt de nodige steun 
om eventuele organisatorische of 
structurele belemmeringen uit de weg te 
ruimen.

Or. en

Amendement 160

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde ondernemingen of autoriteiten 
van de lidstaten steun te bieden voor de 
wijze waarop ondernemingen aan hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen moeten 
voldoen, kan de Commissie het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten, het Europees 
Milieuagentschap en, waar passend, 
internationale instanties die deskundig zijn 
op het gebied van passende 
zorgvuldigheid, richtsnoeren uitvaardigen, 
ook voor specifieke sectoren of specifieke 
negatieve effecten.

Teneinde ondernemingen of autoriteiten 
van de lidstaten steun te bieden voor de 
wijze waarop ondernemingen aan hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen moeten 
voldoen, vaardigt de Commissie in overleg 
met de lidstaten, representatieve 
organisaties van kmo’s, 
bedrijfsorganisaties en belanghebbenden, 
het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, het Europees 
Milieuagentschap, de Europese 
arbeidsautoriteit en, waar passend, 
internationale instanties die deskundig zijn 
op het gebied van passende 
zorgvuldigheid, richtsnoeren uit, ook voor 
specifieke sectoren of specifieke negatieve 
effecten of contexten, zoals conflict- of 
bezettingssituaties. De Commissie kan 
tevens richtsnoeren betreffende 
verantwoorde aankooppraktijken 
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uitvaardigen.

Or. en

Amendement 161

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde ondernemingen en de 
partners waarmee deze in hun 
waardeketens gevestigde zakelijke relaties 
onderhouden, te informeren en te 
ondersteunen bij hun inspanningen om te 
voldoen aan de verplichtingen die uit deze 
richtlijn voortvloeien, zetten de lidstaten, 
afzonderlijk of gezamenlijk, specifieke 
websites, platformen of portalen op en 
beheren deze. Daarbij wordt bijzondere 
aandacht besteed aan de kmo’s in de 
waardeketens van ondernemingen.

1. Teneinde ondernemingen en de 
partners waarmee deze in hun 
waardeketens zakelijke relaties 
onderhouden, te informeren en te 
ondersteunen bij hun inspanningen om te 
voldoen aan de verplichtingen die uit deze 
richtlijn voortvloeien, zetten de lidstaten, 
afzonderlijk of gezamenlijk, specifieke 
gebruikersvriendelijke websites, 
platformen of portalen op en beheren deze. 
Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed 
aan kmo’s. De lidstaten zorgen er ook 
voor dat opleiding over de toepassing van 
passende zorgvuldigheid ter beschikking 
wordt gesteld van ondernemingen, met 
name kmo’s.

Or. en

Amendement 162

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten verstrekken steun 
voor belanghebbenden, onder meer voor 
de ontwikkeling van hun capaciteit, en 
verstrekken hen informatie en bijstand om 
hun toegang tot de rechter te 
vergemakkelijken.

Or. en
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Amendement 163

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de toepasselijke 
voorschriften inzake staatssteun, kunnen 
de lidstaten kmo’s financieel 
ondersteunen.

2. Onverminderd de toepasselijke 
voorschriften inzake staatssteun, 
verstrekken de lidstaten financiële en 
andere steun aan kmo’s zodat zij kunnen 
voldoen aan de verwachtingen die hun 
met deze richtlijn worden opgelegd.

Or. en

Amendement 164

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan de 
steunmaatregelen van de lidstaten 
aanvullen door voort te bouwen op 
bestaande maatregelen van de EU ter 
ondersteuning van passende 
zorgvuldigheid in de EU en in derde 
landen, en kan met nieuwe maatregelen 
komen, waaronder het faciliteren van 
gezamenlijke initiatieven van 
belanghebbenden om ondernemingen te 
helpen aan hun verplichtingen te voldoen.

3. De Commissie kan de 
steunmaatregelen van de lidstaten 
aanvullen door voort te bouwen op 
bestaande maatregelen van de EU ter 
ondersteuning van passende 
zorgvuldigheid in de EU en in derde 
landen, en kan met nieuwe maatregelen 
komen, waaronder het faciliteren van 
gezamenlijke initiatieven van 
belanghebbenden om ondernemingen te 
helpen aan hun verplichtingen te voldoen. 
De Commissie en de lidstaten ontwikkelen 
en versterken samenwerkings- en 
partnerschapsmechanismen met derde 
landen om de onderliggende oorzaken van 
negatieve effecten op de mensenrechten, 
het milieu en goed bestuur aan te pakken 
en de capaciteit van stroomopwaartse 
deelnemers aan het economisch verkeer 
op te bouwen zodat deze kunnen voldoen 
aan de voorschriften uit hoofde van deze 
richtlijn.
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Or. en

Amendement 165

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ondernemingen kunnen een beroep 
doen op sectorale regelingen en initiatieven 
waarbij meerdere belanghebbenden zijn 
betrokken, om de nakoming van hun 
verplichtingen als bedoeld in de artikelen 5 
tot en met 11 van deze richtlijn te 
ondersteunen, voor zover dergelijke 
regelingen en initiatieven geschikt zijn om 
de nakoming van die verplichtingen te 
ondersteunen. De Commissie en de 
lidstaten kunnen de verspreiding van 
informatie over dergelijke regelingen of 
initiatieven en de resultaten ervan 
faciliteren. De Commissie kan, in 
samenwerking met de lidstaten, 
richtsnoeren uitvaardigen voor de 
beoordeling van de geschiktheid van 
sectorale regelingen en initiatieven waarbij 
meerdere belanghebbenden zijn betrokken.

4. Ondernemingen kunnen 
gebruikmaken van geloofwaardige 
sectorale regelingen en initiatieven waarbij 
meerdere belanghebbenden zijn betrokken, 
om de nakoming van hun verplichtingen 
als bedoeld in de artikelen 5 tot en met 11 
van deze richtlijn te ondersteunen, voor 
zover dergelijke regelingen en initiatieven 
geschikt zijn om de nakoming van die 
verplichtingen te ondersteunen. De 
Commissie en de lidstaten kunnen de 
verspreiding van informatie over de 
precieze reikwijdte, afstemming op deze 
richtlijn en geloofwaardigheid van 
dergelijke regelingen of initiatieven en de 
resultaten ervan faciliteren. De Commissie 
vaardigt, in samenwerking met de 
lidstaten, richtsnoeren uit voor de 
beoordeling van de geschiktheid van 
sectorale regelingen en initiatieven waarbij 
meerdere belanghebbenden zijn betrokken. 
De onderneming is verantwoordelijk voor 
de beoordeling van de betrouwbaarheid 
en kwaliteit van het sectorale initiatief 
waarvan zij gebruik maakt.

Or. en

Amendement 166

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
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ondernemingen als bedoeld in artikel 2, 
lid 1, punt a), en artikel 2, lid 2, punt a), 
een plan vaststellen om ervoor te zorgen 
dat het bedrijfsmodel en de strategie van de 
onderneming verenigbaar zijn met de 
overgang naar een duurzame economie en 
met de beperking van de opwarming van 
de aarde tot 1,5 °C, overeenkomstig de 
Overeenkomst van Parijs. In dit plan wordt 
met name, op basis van informatie 
waarover de onderneming redelijkerwijs 
kan beschikken, vastgesteld in welke mate 
de klimaatverandering een risico vormt 
voor of een effect is van de activiteiten van 
de onderneming.

ondernemingen als bedoeld in artikel 2 een 
plan vaststellen en doeltreffend uitvoeren 
om ervoor te zorgen dat het bedrijfsmodel 
en de strategie van de onderneming 
afgestemd zijn op de overgang naar een 
duurzame economie en op de beperking 
van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C, 
overeenkomstig de Overeenkomst van 
Parijs, en op de doelstelling om uiterlijk 
tegen 2050 klimaatneutraal te worden, 
zoals vastgesteld in 
Verordening (EU) 2021/1119, in 
overeenstemming met de recentste 
aanbevelingen van het IPCC en de 
Europese wetenschappelijke adviesraad 
inzake klimaatverandering. Het plan wordt 
ontwikkeld in overleg met 
belanghebbenden en het plan en de 
uitvoering ervan worden, in voorkomend 
geval, goedgekeurd door de 
aandeelhouders van de onderneming. Het 
bevat met name:

Or. en

Amendement 167

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – punt a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) streefcijfers voor de korte, 
middellange en lange termijn in verband 
met duurzaamheidsvraagstukken, 
waaronder absolute 
broeikasgasemissiereductiedoelstellingen 
voor emissies van groep 1, 2 en 3 voor 
2030, die tot 2050 om de vijf jaar worden 
herzien, waarbij wordt toegelicht hoe deze 
zijn afgestemd op een klimaatscenario van 
1,5 °C, zonder of met een beperkte 
overschrijding, en of deze streefcijfers zijn 
gebaseerd op wetenschap, overeenkomstig 
de recentste aanbevelingen van het IPCC 
en de Europese wetenschappelijke 
adviesraad inzake klimaatverandering. De 
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identificatie van risico’s en effecten moet 
gebeuren voordat streefcijfers worden 
vastgesteld. Ondernemingen die actief zijn 
in de energie- en de landbouwsector 
specificeren het aandeel van 
methaanemissies, met inbegrip van hun 
plan voor de vermindering van 
methaanemissies;

Or. en

Amendement 168

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – punt b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een afweging van de risico’s en 
effecten van klimaatactie voor de 
onderneming, een identificatie van de 
hefbomen voor decarbonisatie in de 
bedrijfs- en waardeketen van de 
onderneming, en de bijbehorende 
financiële en investeringsplannen;

Or. en

Amendement 169

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – punt c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) uitvoeringsmaatregelen om de 
klimaatdoelstellingen van de 
onderneming te verwezenlijken, op basis 
van de huidige wetenschappelijke 
bewijzen en gegevens met betrekking tot 
hun emissies die binnen de 
toepassingsgebieden 1, 2 en 3 vallen.

Or. en
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Amendement 170

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat, 
indien de klimaatverandering 
geïdentificeerd is of had moeten zijn als 
een belangrijk risico voor of een 
belangrijk effect van de activiteiten van de 
onderneming, de onderneming 
emissiereductiedoelstellingen in haar plan 
opneemt.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
plan van elke onderneming 
wetenschappelijk is onderbouwd, 
regelmatig wordt geactualiseerd en 
duidelijk, transparant, volledig, 
vergelijkbaar en consistent is, doordat de 
beste praktijken worden toegepast.

Or. en

Amendement 171

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen bij de vaststelling van 
variabele beloning naar behoren rekening 
houden met de naleving van de in de 
leden 1 en 2 bedoelde verplichtingen, 
indien de variabele beloning is gekoppeld 
aan de bijdrage van een bestuurder aan 
de bedrijfsstrategie en de 
langetermijnbelangen en -duurzaamheid 
van de onderneming.

Schrappen

Or. en

Motivering

Verplaatst naar artikel 26.
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Amendement 172

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat elke 
in artikel 2, lid 2, bedoelde onderneming 
een natuurlijke of rechtspersoon als haar 
gemachtigde vertegenwoordiger aanwijst, 
die gevestigd of woonachtig is in een van 
de lidstaten waar zij werkzaam is. De 
aanwijzing is geldig wanneer de 
gemachtigde bevestigt deze te aanvaarden.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat elke 
in artikel 2, lid 2, bedoelde onderneming 
een natuurlijke of rechtspersoon als haar 
gemachtigde vertegenwoordiger aanwijst, 
die gevestigd of woonachtig is in een van 
de lidstaten waar zij werkzaam is. De 
aanwijzing is geldig wanneer de 
gemachtigde bevestigt deze te aanvaarden. 
De lidstaten publiceren regelmatig een 
geactualiseerde lijst van de gemachtigde 
vertegenwoordigers die onder hun 
jurisdictie vallen.

Or. en

Amendement 173

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie maakt een lijst van 
de toezichthoudende autoriteiten 
toegankelijk voor het publiek, onder meer 
op haar website. De Commissie werkt de 
lijst regelmatig bij op basis van de van de 
lidstaten ontvangen informatie.

7. De Commissie maakt een lijst van 
de toezichthoudende autoriteiten 
toegankelijk voor het publiek, onder meer 
op haar website en, wanneer er in een 
lidstaat verschillende toezichthoudende 
autoriteiten zijn, vermeldt zij de 
respectieve bevoegdheden van die 
autoriteiten. De Commissie werkt de lijst 
regelmatig bij op basis van de van de 
lidstaten ontvangen informatie.

Or. en
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Amendement 174

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten waarborgen de 
onafhankelijkheid van de toezichthoudende 
autoriteiten en zien erop toe dat zij, evenals 
alle personen die voor hen werken of 
gewerkt hebben en de auditoren of 
deskundigen die namens hen optreden, hun 
bevoegdheden onpartijdig, op transparante 
wijze en met inachtneming van het 
beroepsgeheim uitoefenen. De lidstaten 
zorgen er met name voor dat de autoriteit 
juridisch en functioneel onafhankelijk is 
van de ondernemingen die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen 
of van andere marktbelangen, dat haar 
personeel en de personen die belast zijn 
met het beheer ervan vrij zijn van 
belangenconflicten, onderworpen zijn aan 
geheimhoudingsplicht, en dat zij zich 
onthouden van alle handelingen die 
onverenigbaar zijn met hun taken.

8. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
toezichthoudende autoriteiten beschikken 
over de nodige personele, technische en 
financiële middelen, gebouwen, 
infrastructuur en deskundigheid om hun 
taken doeltreffend uit te voeren en de 
lidstaten waarborgen de onafhankelijkheid 
van de toezichthoudende autoriteiten en 
zien erop toe dat zij, evenals alle personen 
die voor hen werken of gewerkt hebben en 
de auditoren of deskundigen die namens 
hen optreden, hun bevoegdheden 
onpartijdig, op transparante wijze en met 
inachtneming van het beroepsgeheim 
uitoefenen. De lidstaten zorgen er met 
name voor dat de autoriteit juridisch en 
functioneel onafhankelijk is van de 
ondernemingen die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen 
of van andere marktbelangen, dat haar 
personeel en de personen die belast zijn 
met het beheer ervan vrij zijn van 
belangenconflicten, onderworpen zijn aan 
geheimhoudingsplicht, en dat zij zich 
onthouden van alle handelingen die 
onverenigbaar zijn met hun taken.

Or. en

Amendement 175

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
toezichthoudende autoriteiten over 
passende bevoegdheden en middelen 
beschikken om de hen krachtens deze 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
toezichthoudende autoriteiten over 
passende bevoegdheden en middelen 
beschikken om de hen krachtens deze 
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richtlijn toevertrouwde taken uit te voeren, 
met inbegrip van de bevoegdheid om 
informatie op te vragen en onderzoeken te 
verrichten met betrekking tot de naleving 
van de in deze richtlijn omschreven 
verplichtingen.

richtlijn toevertrouwde taken uit te voeren, 
met inbegrip van de bevoegdheid om 
informatie op te vragen en te verkrijgen en 
onderzoeken te verrichten, onder meer 
controles ter plaatse en interviews met 
relevante belanghebbenden, met name 
vakbonden en 
werknemersvertegenwoordigers, met 
betrekking tot de naleving van de in deze 
richtlijn omschreven verplichtingen.

Or. en

Amendement 176

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Zonder afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid kunnen 
toezichthoudende autoriteiten ook 
bijstand verlenen aan ondernemingen die 
ernaar streven hun plannen inzake 
passende zorgvuldigheid doeltreffend uit 
te voeren en richtsnoeren en informatie 
uitgeven betreffende beste praktijken in 
verband met passende zorgvuldigheid.

Or. en

Amendement 177

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een toezichthoudende autoriteit kan 
uit eigen beweging of naar aanleiding van 
gemotiveerde bezwaren die haar 
overeenkomstig artikel 19 worden 
meegedeeld, een onderzoek openen 
wanneer zij van oordeel is dat zij over 

2. Een toezichthoudende autoriteit kan 
uit eigen beweging of naar aanleiding van 
gemotiveerde bezwaren die haar 
overeenkomstig artikel 19 worden 
meegedeeld, een onderzoek openen 
wanneer zij van oordeel is dat zij over 
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voldoende informatie beschikt die wijst op 
een mogelijke inbreuk door een 
onderneming op de verplichtingen die in de 
overeenkomstig deze richtlijn vastgestelde 
nationale bepalingen zijn vervat.

informatie beschikt die wijst op een 
mogelijke inbreuk door een onderneming 
op de verplichtingen die in de 
overeenkomstig deze richtlijn vastgestelde 
nationale bepalingen zijn vervat.

Or. en

Amendement 178

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Inspecties worden uitgevoerd met 
inachtneming van het nationale recht van 
de lidstaat waar zij plaatsvinden en worden 
vooraf aan de onderneming meegedeeld, 
tenzij voorafgaande kennisgeving de 
doeltreffendheid van de inspectie 
belemmert. Wanneer een toezichthoudende 
autoriteit in het kader van haar onderzoek 
een inspectie wenst uit te voeren op het 
grondgebied van een andere dan haar eigen 
lidstaat, vraagt zij overeenkomstig 
artikel 21, lid 2, om bijstand van de 
toezichthoudende autoriteit in die lidstaat.

3. Inspecties worden uitgevoerd met 
inachtneming van het nationale recht van 
de lidstaat waar zij plaatsvinden en worden 
niet vooraf aan de onderneming 
meegedeeld, tenzij voorafgaande 
kennisgeving noodzakelijk is om de 
doeltreffendheid van de inspectie te 
waarborgen. Wanneer een 
toezichthoudende autoriteit in het kader 
van haar onderzoek een inspectie wenst uit 
te voeren op het grondgebied van een 
andere dan haar eigen lidstaat, vraagt zij 
overeenkomstig artikel 21, lid 2, om 
bijstand van de toezichthoudende autoriteit 
in die lidstaat.

Or. en

Amendement 179

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het nemen van corrigerende maatregelen 
sluit het opleggen van administratieve 
sancties of het doen ontstaan van wettelijke 
aansprakelijkheid in geval van schade, 
overeenkomstig respectievelijk de 

Het nemen van corrigerende maatregelen 
sluit het opleggen van administratieve 
sancties of het doen ontstaan van wettelijke 
aansprakelijkheid, ook in geval van schade 
overeenkomstig respectievelijk de 
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artikelen 20 en 22, niet uit. artikelen 20 en 22, niet uit.

Or. en

Amendement 180

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) tussentijdse maatregelen vast te 
stellen om het risico van ernstige en 
onherstelbare schade te voorkomen.

c) tussentijdse maatregelen vast te 
stellen om het risico van ernstige of 
onherstelbare schade te voorkomen.

Or. en

Amendement 181

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De toezichthoudende autoriteiten 
maken een lijst bekend van alle 
ondernemingen die onder deze richtlijn 
vallen en actualiseren deze lijst 
regelmatig.

Or. en

Amendement 182

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. De lidstaten garanderen dat de 
toezichthoudende autoriteiten dossiers 
bijhouden over de in lid 1 bedoelde 
onderzoeken, waarin met name de aard en 
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de resultaten van de onderzoeken worden 
aangegeven, alsmede over alle 
herstelmaatregelen waarvan kennis is 
gegeven uit hoofde van lid 5. De bevoegde 
autoriteiten publiceren een jaarlijks 
activiteitenverslag met de ernstigste 
gevallen van niet-naleving en de wijze 
waarop deze zijn aangepakt, met 
inachtneming van het handelsgeheim.

Or. en

Amendement 183

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 quater. De besluiten van 
toezichthoudende autoriteiten met 
betrekking tot de naleving van deze 
richtlijn door een onderneming doen geen 
afbreuk aan de wettelijke 
aansprakelijkheid van de onderneming 
krachtens artikel 22. In de context van 
lopende gerechtelijk procedures in 
verband met wettelijke aansprakelijkheid 
delen de toezichthoudende autoriteiten 
alle informatie over een bepaalde 
onderneming waarover zij beschikken met 
de rechtbank waar het rechtsgeding uit 
hoofde van artikel 22 zal plaatsvinden.

Or. en

Amendement 184

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
natuurlijke en rechtspersonen het recht 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
natuurlijke en rechtspersonen het recht 
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hebben om bij een toezichthoudende 
autoriteit gemotiveerde bezwaren in te 
dienen wanneer zij op basis van objectieve 
omstandigheden redenen hebben om aan te 
nemen dat een onderneming de krachtens 
deze richtlijn vastgestelde nationale 
bepalingen niet naleeft (“gemotiveerde 
bezwaren”).

hebben om bij een toezichthoudende 
autoriteit op eenvoudige wijze 
gemotiveerde bezwaren in te dienen 
wanneer zij op basis van objectieve 
omstandigheden redenen hebben om aan te 
nemen dat een onderneming de krachtens 
deze richtlijn vastgestelde nationale 
bepalingen niet naleeft (“gemotiveerde 
bezwaren”).

Or. en

Amendement 185

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat, 
wanneer personen die gemotiveerde 
bezwaren indienen daarom verzoeken, de 
toezichthoudende autoriteit de nodige 
maatregelen neemt voor de passende 
bescherming van de identiteit van die 
persoon en voor de passende bescherming 
van andere informatie die, indien 
bekendgemaakt, schadelijk zou zijn voor 
die persoon.

Or. en

Amendement 186

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer het gemotiveerde bezwaar 
onder de bevoegdheid van een andere 
toezichthoudende autoriteit valt, geeft de 
autoriteit die het bezwaar ontvangt, dit 
door aan die autoriteit.

2. Wanneer het gemotiveerde bezwaar 
onder de bevoegdheid van een andere 
toezichthoudende autoriteit valt, geeft de 
autoriteit die het bezwaar ontvangt, dit 
door aan die autoriteit en stelt de persoon 
die een gemotiveerd bezwaar zoals 
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bepaald in lid 1 heeft ingediend daarvan 
in kennis.

Or. en

Amendement 187

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toezichthoudende autoriteit stelt 
de in lid 1 bedoelde persoon zo spoedig 
mogelijk en in overeenstemming met de 
desbetreffende bepalingen van nationaal 
recht en met inachtneming van het 
Unierecht in kennis van het resultaat van 
de beoordeling van zijn gemotiveerde 
bezwaar en zal dit met redenen omkleden.

4. De toezichthoudende autoriteit stelt 
de in lid 1 bedoelde persoon zo spoedig 
mogelijk en in overeenstemming met de 
desbetreffende bepalingen van nationaal 
recht en met inachtneming van het 
Unierecht in kennis van het resultaat van 
de beoordeling van zijn gemotiveerde 
bezwaar en van haar beslissingen om het 
verzoek al dan niet ontvankelijk te 
verklaren, en zal dit met redenen 
omkleden en de beoordeling en de 
beslissing publiceren.

Or. en

Amendement 188

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De toezichthoudende autoriteit 
stelt de persoon die een gemotiveerd 
bezwaar heeft ingediend alle informatie 
over de genomen maatregelen ter 
beschikking en staat die persoon toe 
aanvullende informatie te verstrekken als 
reactie op het van de onderneming 
verkregen bewijsmateriaal.

Or. en
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Amendement 189

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
personen die overeenkomstig dit artikel een 
gemotiveerd bezwaar hebben ingediend en 
overeenkomstig het nationale recht een 
rechtmatig belang bij de zaak hebben, 
toegang hebben tot een procedure voor een 
rechtbank of een andere onafhankelijke en 
onpartijdige overheidsinstantie die bevoegd 
is de beslissingen, het handelen of het 
verzuim van de krachtens deze richtlijn 
bevoegde instantie aan de procedurele en 
materieelrechtelijke voorschriften te 
toetsen.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
personen die overeenkomstig dit artikel een 
gemotiveerd bezwaar hebben ingediend 
toegang hebben tot een procedure voor een 
rechtbank of een andere onafhankelijke en 
onpartijdige overheidsinstantie die bevoegd 
is de beslissingen, het handelen of het 
verzuim van de krachtens deze richtlijn 
bevoegde instantie aan de procedurele en 
materieelrechtelijke voorschriften te 
toetsen.

Or. en

Amendement 190

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Een dergelijke procedure moet 
eerlijk, billijk en snel zijn en mag niet 
buitensporig kostbaar zijn. De lidstaten 
dragen er zorg voor dat het publiek 
praktische informatie wordt verstrekt over 
toegang tot administratieve en rechterlijke 
toetsingsprocedures.

Or. en
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Amendement 191

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de beslissing over het al dan 
niet opleggen van sancties en zo ja, bij het 
bepalen van de aard en het passende niveau 
ervan, wordt naar behoren rekening 
gehouden met de inspanningen van de 
onderneming om te voldoen aan eventuele 
herstelmaatregelen die een 
toezichthoudende autoriteit van haar 
verlangt, eventuele investeringen en 
gerichte steun uit hoofde van de artikelen 7 
en 8, alsmede samenwerking met andere 
entiteiten om negatieve effecten in haar 
waardeketens aan te pakken, al naargelang 
het geval.

2. Bij de beslissing over het al dan 
niet opleggen van sancties en zo ja, bij het 
bepalen van de aard en het passende niveau 
ervan, wordt naar behoren rekening 
gehouden met:

(a) de inspanningen van de 
onderneming om te voldoen aan eventuele 
herstelmaatregelen die een 
toezichthoudende autoriteit van haar 
verlangt;
(b) eventuele investeringen en gerichte 
steun uit hoofde van de artikelen 7 en 8;
(c) elke samenwerking met andere 
entiteiten om negatieve effecten in haar 
waardeketens aan te pakken;
(d) de ernst en duur van de door de 
onderneming gemaakte inbreuk, of de 
ernst van eventuele potentiële of feitelijke 
negatieve effecten, al naargelang het 
geval; 
(e) de mate waarin de 
prioriteringsbesluiten redelijk en 
geloofwaardig waren en te goeder trouw 
werden genomen; 
(f) eerdere inbreuken van de 
onderneming op nationale bepalingen die 
uit hoofde van deze richtlijn zijn 
vastgesteld;
(g) de door de onderneming als gevolg 
van de inbreuk behaalde financiële 
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voordelen of vermeden verliezen, als 
daarover relevante informatie 
beschikbaar is;
(h) sancties die met betrekking tot 
dezelfde inbreuk zijn opgelegd in andere 
lidstaten;
(i) de mate waarin de onderneming 
klachten of voorstellen van 
belanghebbenden heeft afgehandeld, 
onder meer op grond van artikel 9;
(j) andere verzwarende of 
verzachtende factoren die van toepassing 
zijn op de omstandigheden van de zaak.

Or. en

Amendement 192

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Sancties kunnen ook het volgende 
omvatten: een verzoek om een maatregel 
uit te voeren, de uitsluiting van deelname 
aan overheidsopdrachten, van 
exportkredieten, van handelsmissies en 
van deelname aan adviesorganen voor 
regeringen.

Or. en

Amendement 193

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
besluiten van de toezichthoudende 
autoriteiten die sancties bevatten met 
betrekking tot de overtreding van de 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
besluiten van de toezichthoudende 
autoriteiten die sancties bevatten met 
betrekking tot de overtreding van de 
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bepalingen van deze richtlijn worden 
bekendgemaakt.

bepalingen van deze richtlijn uiterlijk één 
maand na het opleggen van de sanctie 
worden bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 194

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan agentschappen van de 
EU met relevante expertise op de onder 
deze richtlijn vallende gebieden verzoeken 
toe te treden tot het Europees netwerk van 
toezichthoudende autoriteiten.

De Commissie verzoekt het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, het 
Europees Milieuagentschap, de Europese 
arbeidsautoriteit, de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten en andere 
agentschappen van de EU met relevante 
expertise op de onder deze richtlijn 
vallende gebieden toe te treden tot het 
Europees netwerk van toezichthoudende 
autoriteiten.

Or. en

Amendement 195

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De Commissie communiceert 
regelmatig over de activiteiten van het 
netwerk.

Or. en

Amendement 196

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – punt a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zij de in de artikelen 7 en 8 
vastgelegde verplichtingen niet zijn 
nagekomen en

a) zij of een onderneming onder hun 
zeggenschap de in deze richtlijn 
vastgelegde verplichtingen niet zijn 
nagekomen en

Or. en

Amendement 197

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zich als gevolg van deze nalatigheid 
een negatief effect heeft voorgedaan dat 
had moeten worden geïdentificeerd, 
voorkomen, gereduceerd of beëindigd of 
waarvan de omvang tot een minimum had 
moeten worden beperkt door middel van de 
in de artikelen 7 en 8 bedoelde passende 
maatregelen, en dat tot schade heeft geleid.

b) de onderneming of een 
onderneming onder hun zeggenschap als 
gevolg van deze nalatigheid een negatief 
effect heeft veroorzaakt of heeft 
bijgedragen aan een negatief effect dat 
had moeten worden geïdentificeerd, 
voorkomen, gereduceerd, beëindigd of 
hersteld of waarvan de omvang tot een 
minimum had moeten worden beperkt door 
middel van de in deze richtlijn bedoelde 
passende maatregelen, en dat tot schade 
heeft geleid.

Or. en

Amendement 198

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd lid 1, zorgen de lidstaten 
ervoor dat wanneer een onderneming de in 
artikel 7, lid 2, punt b), en artikel 7, lid 4, 
of artikel 8, lid 3, punt c), en artikel 8, 
lid 5, bedoelde maatregelen heeft 
genomen, zij niet aansprakelijk is voor 

Wanneer er een vordering tot 
schadevergoeding overeenkomstig lid 1 
bestaat en de verzoekende partij voorlopig 
bewijsmateriaal indient aan de hand 
waarvan de waarschijnlijkheid van de 
aansprakelijkheid van de verwerende 
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schade veroorzaakt door een negatief 
effect voortvloeiend uit de activiteiten van 
een indirecte partner met wie zij een 
gevestigde zakelijke relatie heeft, tenzij in 
de betreffende omstandigheden 
redelijkerwijs niet kon worden verwacht 
dat de feitelijk ondernomen maatregel, met 
inbegrip van de verificatie van naleving, 
toereikend zou zijn om het negatieve effect 
te voorkomen, reduceren, beëindigen of de 
omvang ervan tot een minimum te 
beperken.

partij wordt onderbouwd, zorgen de 
lidstaten ervoor dat wanneer een 
onderneming kan aantonen dat zij heeft 
voldaan aan de verplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn, zij niet aansprakelijk is, 
tenzij in de betreffende omstandigheden 
redelijkerwijs niet kon worden verwacht 
dat de feitelijk ondernomen maatregel, met 
inbegrip van de verificatie van naleving, 
een passende maatregel zou zijn om het 
negatieve effect te voorkomen, reduceren, 
beëindigen of de omvang ervan tot een 
minimum te beperken.

Or. en

Amendement 199

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de beoordeling van het bestaan en de 
mate van aansprakelijkheid krachtens dit 
lid wordt terdege rekening gehouden met 
de inspanningen van de onderneming, voor 
zover deze rechtstreeks verband houden 
met de betrokken schade, om te voldoen 
aan herstelmaatregelen die door een 
toezichthoudende autoriteit van haar 
worden verlangd, met gedane investeringen 
en met verleende gerichte steun uit hoofde 
van de artikelen 7 en 8, alsook met de 
samenwerking met andere entiteiten om 
negatieve effecten in haar waardeketens 
aan te pakken.

Bij de beoordeling van het bestaan en de 
mate van aansprakelijkheid wordt terdege 
rekening gehouden met de inspanningen 
van de onderneming, voor zover deze 
rechtstreeks verband houden met de 
betrokken schade, om herstelmaatregelen 
te nemen, met inbegrip van 
herstelmaatregelen die door een 
toezichthoudende autoriteit van haar 
worden verlangd, met gedane investeringen 
en met verleende gerichte steun uit hoofde 
van de artikelen 7 en 8, alsook met de 
samenwerking met andere entiteiten en 
getroffen belanghebbenden om negatieve 
effecten in haar waardeketens aan de 
getroffen belanghebbenden te pakken.

Or. en
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Amendement 200

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat:
a) de verjaringstermijn voor het 
instellen van vorderingen tot 
schadevergoeding ten minste tien jaar is 
en dat die termijn moet worden 
onderbroken of opgeschort, afhankelijk 
van het nationaal recht, indien de 
toezichthoudende autoriteit maatregelen 
neemt als bedoeld in artikel 18; 
b) klagers injunctie kunnen inroepen 
voor de rechtbanken van de Unie, met 
inbegrip van kort geding. Dit gebeurt in 
de vorm van een definitieve of voorlopige 
maatregel om een maatregel stop te zetten 
die mogelijk inbreuk maakt op deze 
richtlijn, of om aan een maatregel in deze 
richtlijn te voldoen;
c) er maatregelen, waaronder 
structurele steun, rechtsbijstand en 
beperking van gerechtskosten of 
administratieve kosten, bestaan om te 
waarborgen dat de kosten van de 
procedures niet zo hoog oplopen dat 
klagers erdoor worden belet toegang te 
krijgen tot de rechter;
d) er maatregelen bestaan om te 
garanderen dat vakbonden en 
maatschappelijke organisaties die 
optreden in het publiek belang 
gezamenlijke rechtsvorderingen kunnen 
instellen voor de bescherming van een 
groep slachtoffers;
e) wanneer een rechtsvordering 
wordt ingesteld, een verzoekende partij 
voorlopig bewijsmateriaal indient aan de 
hand waarvan de waarschijnlijkheid van 
de aansprakelijkheid van de onderneming 
uit hoofde van deze richtlijn wordt 
onderbouwd en deze heeft aangegeven dat 
de onderneming controle heeft over 
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aanvullend bewijsmateriaal, de 
rechtbanken kunnen bevelen dat dit 
bewijsmateriaal wordt bekendgemaakt 
door de onderneming overeenkomstig het 
nationale procesrecht, met inachtneming 
van de voorschriften van de Unie en de 
lidstaat aangaande vertrouwelijkheid en 
evenredigheid.

Or. en

Amendement 201

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De wettelijke-
aansprakelijkheidsregels uit hoofde van 
deze richtlijn doen geen afbreuk aan EU- 
of nationale regels inzake wettelijke 
aansprakelijkheid met betrekking tot 
negatieve effecten op de mensenrechten of 
negatieve milieueffecten die betrekking 
hebben op aansprakelijkheid in situaties die 
niet onder deze richtlijn vallen of die 
strenger zijn dan de regels van deze 
richtlijn.

4. De wettelijke-
aansprakelijkheidsregels uit hoofde van 
deze richtlijn doen geen afbreuk aan EU- 
of nationale regels inzake wettelijke 
aansprakelijkheid, met inbegrip van regels 
inzake hoofdelijke wettelijke 
aansprakelijkheid, met betrekking tot 
negatieve effecten op de mensenrechten of 
negatieve milieueffecten die betrekking 
hebben op aansprakelijkheid in situaties die 
niet onder deze richtlijn vallen of die 
strenger zijn dan de regels van deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 202

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die overheidssteun 
aanvragen, verklaren dat hen geen sancties 
zijn opgelegd wegens niet-naleving van de 

De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die overheidssteun 
aanvragen, verklaren dat hen in de loop 
van de drie jaar voordat deze richtlijn van 
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verplichtingen van deze richtlijn. toepassing werd geen sancties zijn 
opgelegd wegens niet-naleving van de 
verplichtingen van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 203

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 18, lid 2, van 
Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad1 bis, artikel 36, lid 2, 
van Richtlijn 2014/25/EU van het 
Europees Parlement en de Raad1 ter en 
artikel 30, lid 3, van Richtlijn 2014/23/EU 
van het Europees Parlement en de 
Raad1 quater, nemen de lidstaten passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
ondernemingen bij de uitvoering van 
overheidsopdrachten of 
concessieovereenkomsten voldoen aan de 
verplichtingen die zijn opgenomen in 
nationale bepalingen die zijn vastgesteld 
uit hoofde van de artikelen 4 tot en met 11 
bis van deze richtlijn.
_____________________
1 bis Richtlijn 2014/24/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
26 februari 2014 betreffende het plaatsen 
van overheidsopdrachten en tot intrekking 
van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 65).
1 ter Richtlijn 2014/25/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
26 februari 2014 betreffende het plaatsen 
van opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en 
postdiensten en houdende intrekking van 
Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 243).
1 quater Richtlijn 2014/23/EU van het 
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Europees Parlement en de Raad van 
26 februari 2014 betreffende het plaatsen 
van concessieovereenkomsten (PB L 94 
van 28.3.2014, blz. 1).

Or. en

Amendement 204

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
bestuurders van ondernemingen als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, bij het vervullen 
van hun plicht om te handelen in het 
belang van de onderneming, rekening 
houden met de gevolgen van hun 
beslissingen voor duurzaamheidskwesties, 
met inbegrip van, waar van toepassing, de 
gevolgen voor mensenrechten, 
klimaatverandering en milieu, ook op 
korte, middellange en lange termijn.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
bestuurders van ondernemingen als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, bij het vervullen 
van hun plicht om te handelen in het 
belang van de onderneming, de gevolgen 
van hun beslissingen voor 
duurzaamheidskwesties, met inbegrip van 
de gevolgen voor mensenrechten, 
klimaatverandering, milieu en goed 
bestuur, feitelijke of potentiële negatieve 
effecten op korte, middellange en lange 
termijn evalueren en aanpakken.

Or. en

Amendement 205

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Invoering van en toezicht op passende 
zorgvuldigheid

Invoering van, toezicht op en stimulansen 
voor passende zorgvuldigheid en plannen 
ter bestrijding van de klimaatverandering

Or. en
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Amendement 206

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bestuurders van de in artikel 2, lid 1, 
bedoelde ondernemingen verantwoordelijk 
zijn voor de invoering van en het toezicht 
op de in artikel 4 bedoelde maatregelen 
inzake passende zorgvuldigheid en met 
name het in artikel 5 bedoelde beleid 
inzake passende zorgvuldigheid, waarbij 
terdege rekening wordt gehouden met de 
relevante inbreng van belanghebbenden en 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld. De bestuurders brengen in dit 
verband verslag uit aan de raad van 
bestuur.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bestuurders van de in artikel 2, lid 1, 
bedoelde ondernemingen verantwoordelijk 
zijn voor de invoering van en het toezicht 
op de in artikel 4 bedoelde maatregelen 
inzake passende zorgvuldigheid en voor de 
waarborging dat het algemene 
bedrijfsmodel en de algemene strategie 
van de onderneming stroken met de 
overgang naar een duurzame economie 
en met de beperking van de opwarming 
van de aarde tot 1,5 °C, overeenkomstig 
de Overeenkomst van Parijs, als bepaald 
in artikel 15, waarbij terdege rekening 
wordt gehouden met de relevante inbreng 
van belanghebbenden, waaronder 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld, vakbonden en 
werknemersvertegenwoordigers. De 
bestuurders brengen in dit verband 
regelmatig verslag uit aan de raad van 
bestuur.

Or. en

Amendement 207

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bestuurders stappen ondernemen om de 
bedrijfsstrategie aan te passen teneinde 
rekening te houden met de feitelijke en 
potentiële negatieve effecten die 
overeenkomstig artikel 6 zijn 
geïdentificeerd en met alle maatregelen die 
overeenkomstig de artikelen 7 tot en met 9 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bestuurders het bedrijfsmodel en de 
bedrijfsstrategie aanpassen teneinde de 
duurzaamheidsrisico’s en de feitelijke en 
potentiële negatieve effecten die 
overeenkomstig artikel 6 zijn 
geïdentificeerd en alle maatregelen die 
overeenkomstig de artikelen 7 tot en met 9 
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zijn genomen. zijn genomen, en het plan ter bestrijding 
van de klimaatverandering 
overeenkomstig artikel 15 aan te pakken.

Or. en

Amendement 208

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen bij de vaststelling van 
variabele beloningen voor bestuurders 
naar behoren rekening houden met de 
naleving van de in de leden 1 en 2 
bedoelde verplichtingen, waarbij een 
aanzienlijk gedeelte van die variabele 
beloning moet worden gekoppeld aan de 
verwezenlijking van streefcijfers in 
verband met duurzaamheid, met name 
broeikasgasemissiereductiedoelstellingen.

Or. en

Motivering

Overgebracht van artikel 15.

Amendement 209

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) of de in artikel 2, lid 1, vastgestelde 
drempelwaarden voor het aantal 
werknemers en de netto-omzet moeten 
worden verlaagd;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)   

Or. en
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Amendement 210

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – alinea 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) of de artikelen 4 tot en met 14 
moeten worden uitgebreid tot negatieve 
effecten voor het klimaat.

Schrappen

Or. en

Amendement 211

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schendingen van rechten en 
verbodsbepalingen in internationale 
mensenrechtenovereenkomsten

Rechten en verbodsbepalingen in 
internationale 
mensenrechtenovereenkomsten

Or. en

Amendement 212

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Schending van het recht van 
volkeren om te beschikken over de 
natuurlijke hulpbronnen van een land en 
om niet te worden beroofd van 
bestaansmiddelen overeenkomstig artikel 1 
van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten;

1. Het recht van volkeren om te 
beschikken over de natuurlijke 
hulpbronnen van een land en om niet te 
worden beroofd van bestaansmiddelen 
overeenkomstig artikel 1 van het 
Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten;

Or. en
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Amendement 213

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. schending van het recht op leven 
en veiligheid overeenkomstig artikel 3 van 
de Universele Verklaring van de rechten 
van de mens;

2. het recht op leven en veiligheid 
overeenkomstig artikel 3 van de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens;

Or. en

Amendement 214

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. schending van het verbod op 
folteringen, wrede, onmenselijke of 
onterende behandeling of bestraffing 
overeenkomstig artikel 5 van de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens;

3. het verbod op folteringen, wrede, 
onmenselijke of onterende behandeling of 
bestraffing overeenkomstig artikel 5 van de 
Universele Verklaring van de rechten van 
de mens;

Or. en

Amendement 215

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. schending van het recht op vrijheid 
en veiligheid overeenkomstig artikel 9 van 
de Universele Verklaring van de rechten 
van de mens;

4. het recht op vrijheid en veiligheid 
overeenkomstig artikel 9 van de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens;

Or. en
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Amendement 216

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. schending van het verbod op 
arbitraire of onwettige inbreuk op de 
privacy, familie, woning of 
correspondentie van personen en op 
aanvallen op hun reputatie, overeenkomstig 
artikel 17 van de Universele Verklaring 
van de rechten van de mens;

5. het verbod op arbitraire of 
onwettige inbreuk op de privacy, familie, 
woning of correspondentie van personen en 
op aanvallen op hun reputatie, 
overeenkomstig artikel 17 van de 
Universele Verklaring van de rechten van 
de mens;

Or. en

Amendement 217

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. schending van het verbod op 
inmenging in de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst overeenkomstig 
artikel 18 van de Universele Verklaring 
van de rechten van de mens;

6. het verbod op inmenging in de 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst overeenkomstig artikel 18 van 
de Universele Verklaring van de rechten 
van de mens;

Or. en

Amendement 218

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. schending van het recht op billijke 
en gunstige arbeidsomstandigheden met 
inbegrip van een billijk loon, een 
behoorlijk levenspeil, veilige en 
hygiënische arbeidsomstandigheden en 

7. het recht op billijke en gunstige 
arbeidsomstandigheden met inbegrip van 
een vergoeding waarmee kan worden 
voorzien in een behoorlijk levenspeil, 
veilige en hygiënische 
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redelijke duur van de werktijden 
overeenkomstig artikel 7 van het 
Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten;

arbeidsomstandigheden en redelijke duur 
van de werktijden. Dit omvat zowel het 
recht van werknemers op een billijk loon 
als het recht op een inkomen dat voorziet 
in het levensonderhoud voor zelfstandigen 
en kleine landbouwbedrijven 
overeenkomstig artikel 7 van het 
Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten;

Or. en

Amendement 219

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. het recht op een adequate 
levensstandaard voor zichzelf en zijn 
gezin, met inbegrip van voldoende 
voedsel, kleding en huisvesting, en op 
voortdurende verbetering van de 
levensomstandigheden in 
overeenstemming met artikel 11 van het 
Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele 
rechten;

Or. en

Amendement 220

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. schending van het verbod om 
werknemers de toegang te ontzeggen tot 
behoorlijke huisvesting, als de werknemers 
gehuisvest zijn in accommodatie die door 
de onderneming wordt verstrekt, en om hen 
de toegang tot passende voeding, kleding, 

8. het verbod om werknemers de 
toegang te ontzeggen tot behoorlijke 
huisvesting, als de werknemers gehuisvest 
zijn in accommodatie die door de 
onderneming wordt verstrekt, en om hen de 
toegang tot passende voeding, kleding, 
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water en sanitaire voorzieningen op de 
werkplek te ontzeggen overeenkomstig 
artikel 11 van het Internationaal Verdrag 
inzake economische, sociale en culturele 
rechten;

water en sanitaire voorzieningen op de 
werkplek te ontzeggen overeenkomstig 
artikel 11 van het Internationaal Verdrag 
inzake economische, sociale en culturele 
rechten;

Or. en

Amendement 221

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. schending van het recht van het 
kind dat bij alle maatregelen betreffende 
kinderen de belangen van het kind de 
eerste overweging vormen overeenkomstig 
artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten 
van het kind; schending van het recht van 
het kind om zich ten volle te ontwikkelen 
overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag 
inzake de rechten van het kind; schending 
van het recht van het kind op het genot van 
de grootst mogelijke mate van gezondheid 
overeenkomstig artikel 24 van het Verdrag 
inzake de rechten van het kind; schending 
van het recht op voorzieningen voor 
sociale zekerheid en een adequate 
levensstandaard overeenkomstig de 
artikelen 26 en 27 van het Verdrag inzake 
de rechten van het kind; schending van het 
recht op onderwijs overeenkomstig 
artikel 28 van het Verdrag inzake de 
rechten van het kind; schending van het 
recht van het kind op bescherming tegen 
alle vormen van seksuele uitbuiting en 
seksueel misbruik en om te worden 
beschermd tegen ontvoering, verkoop of 
illegale overbrenging naar een andere 
plaats binnen of buiten zijn of haar land 
met het oog op uitbuiting, overeenkomstig 
de artikelen 34 en 35 van het Verdrag 
inzake de rechten van het kind;

9. het recht van het kind dat bij alle 
maatregelen betreffende kinderen de 
belangen van het kind de eerste 
overweging vormen overeenkomstig 
artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten 
van het kind; het recht van het kind om 
zich ten volle te ontwikkelen 
overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag 
inzake de rechten van het kind; het recht 
van het kind op het genot van de grootst 
mogelijke mate van gezondheid 
overeenkomstig artikel 24 van het Verdrag 
inzake de rechten van het kind; het recht op 
voorzieningen voor sociale zekerheid en 
een adequate levensstandaard 
overeenkomstig de artikelen 26 en 27 van 
het Verdrag inzake de rechten van het kind; 
het recht op onderwijs overeenkomstig 
artikel 28 van het Verdrag inzake de 
rechten van het kind; het recht van het kind 
op bescherming tegen alle vormen van 
seksuele uitbuiting en seksueel misbruik en 
om te worden beschermd tegen ontvoering, 
verkoop of illegale overbrenging naar een 
andere plaats binnen of buiten zijn of haar 
land met het oog op uitbuiting, 
overeenkomstig de artikelen 34 en 35 van 
het Verdrag inzake de rechten van het kind;

Or. en
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Amendement 222

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. schending van het verbod op de 
tewerkstelling van een kind onder de 
leeftijd waarop de verplichte scholing is 
voltooid en in elk geval minstens 15 jaar, 
behalve wanneer de wet van de plaats van 
tewerkstelling hierin voorziet 
overeenkomstig artikel 2, lid 4, en de 
artikelen 4 tot en met 8 van het Verdrag 
van de Internationale Arbeidsorganisatie 
betreffende de minimumleeftijd, 1973 
(nr. 138);

10. het verbod op de tewerkstelling van 
een kind onder de leeftijd waarop de 
verplichte scholing is voltooid en in elk 
geval minstens 15 jaar, behalve wanneer de 
wet van de plaats van tewerkstelling hierin 
voorziet overeenkomstig artikel 2, lid 4, en 
de artikelen 4 tot en met 8 van het Verdrag 
van de Internationale Arbeidsorganisatie 
betreffende de minimumleeftijd, 1973 
(nr. 138);

Or. en

Amendement 223

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1 – punt 11 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. schending van het verbod op 
kinderarbeid uit hoofde van artikel 32 van 
het Verdrag inzake de rechten van het kind, 
met inbegrip van de ergste vormen van 
kinderarbeid (personen jonger dan 18 jaar) 
overeenkomstig artikel 3 van het Verdrag 
van de Internationale Arbeidsorganisatie 
inzake de ergste vormen van kinderarbeid, 
1999 (nr. 182). Die bestaan uit:

11. het verbod op kinderarbeid uit 
hoofde van artikel 32 van het Verdrag 
inzake de rechten van het kind, met 
inbegrip van de ergste vormen van 
kinderarbeid (personen jonger dan 18 jaar) 
overeenkomstig artikel 3 van het Verdrag 
van de Internationale Arbeidsorganisatie 
inzake de ergste vormen van kinderarbeid, 
1999 (nr. 182). Die bestaan uit:

Or. en
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Amendement 224

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. schending van het verbod op 
dwangarbeid; dit omvat alle 
werkzaamheden of diensten die worden 
gevergd van een persoon onder de 
bedreiging van een boete of waarvoor de 
genoemde persoon zichzelf niet vrijwillig 
heeft aangeboden, bijvoorbeeld als gevolg 
van schuldslavernij of mensenhandel; 
uitgesloten van dwangarbeid zijn de 
werkzaamheden of diensten die voldoen 
aan artikel 2, lid 2, van het Verdrag van de 
Internationale Arbeidsorganisatie 
betreffende dwangarbeid, 1930 (nr. 29) of 
aan artikel 8, lid 3, punten b) en c), van het 
Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten;

12. het verbod op dwangarbeid; dit 
omvat alle werkzaamheden of diensten die 
worden gevergd van een persoon onder de 
bedreiging van een boete of waarvoor de 
genoemde persoon zichzelf niet vrijwillig 
heeft aangeboden, bijvoorbeeld als gevolg 
van schuldslavernij of mensenhandel; 
uitgesloten van dwangarbeid zijn de 
werkzaamheden of diensten die voldoen 
aan artikel 2, lid 2, van het Verdrag van de 
Internationale Arbeidsorganisatie 
betreffende dwangarbeid, 1930 (nr. 29) of 
aan artikel 8, lid 3, punten b) en c), van het 
Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten;

Or. en

Amendement 225

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. schending van het verbod op alle 
vormen van slavernij, praktijken die 
verwant zijn aan slavernij, lijfeigenschap 
of andere vormen van dominantie of 
onderdrukking op de werkplek, zoals 
extreme economische of seksuele 
uitbuiting overeenkomstig artikel 4 van de 
Universele Verklaring van de rechten van 
de mens en artikel 8 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten;

13. het verbod op alle vormen van 
slavernij, praktijken die verwant zijn aan 
slavernij, lijfeigenschap of andere vormen 
van dominantie of onderdrukking op de 
werkplek, zoals extreme economische of 
seksuele uitbuiting overeenkomstig 
artikel 4 van de Universele Verklaring van 
de rechten van de mens en artikel 8 van het 
Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten;

Or. en
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Amendement 226

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. schending van het verbod op 
mensenhandel overeenkomstig artikel 3 
van het Aanvullend Protocol van Palermo 
inzake de preventie, bestrijding en 
bestraffing van mensenhandel, in het 
bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, 
ter aanvulling van het Verdrag van de 
Verenigde Naties tegen 
grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad;

14. het verbod op mensenhandel 
overeenkomstig artikel 3 van het 
Aanvullend Protocol van Palermo inzake 
de preventie, bestrijding en bestraffing van 
mensenhandel, in het bijzonder 
vrouwenhandel en kinderhandel, ter 
aanvulling van het Verdrag van de 
Verenigde Naties tegen 
grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad;

Or. en

Amendement 227

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje I – punt 15 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

schending van het recht op vrijheid van 
vereniging, vergadering, het recht om zich 
te organiseren en collectief te 
onderhandelen overeenkomstig artikel 20 
van de Universele Verklaring van de 
rechten van de mens, de artikelen 21 en 22 
van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, 
artikel 8 van het Internationaal Verdrag 
inzake economische, sociale en culturele 
rechten, het Verdrag van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende de vrijheid 
tot het oprichten van vakverenigingen en 
de bescherming van het 
vakverenigingsrecht, 1948 (nr. 87) en het 
Verdrag van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende de 
toepassing van de beginselen van het recht 

het recht op vrijheid van vereniging, 
vergadering, het recht om zich te 
organiseren en collectief te onderhandelen 
overeenkomstig artikel 20 van de 
Universele Verklaring van de rechten van 
de mens, de artikelen 21 en 22 van het 
Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, 
artikel 8 van het Internationaal Verdrag 
inzake economische, sociale en culturele 
rechten, het Verdrag van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende de vrijheid 
tot het oprichten van vakverenigingen en 
de bescherming van het 
vakverenigingsrecht, 1948 (nr. 87) en het 
Verdrag van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende de 
toepassing van de beginselen van het recht 
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zich te organiseren en collectief te 
onderhandelen, 1949 (nr. 98), met inbegrip 
van de volgende rechten:

zich te organiseren en collectief te 
onderhandelen, 1949 (nr. 98), met inbegrip 
van de volgende rechten:

Or. en

Amendement 228

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16. schending van het verbod op 
ongelijke behandeling bij tewerkstelling, 
tenzij dit is gerechtvaardigd door de 
vereisten van de tewerkstelling 
overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het 
Verdrag van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende gelijke 
beloning 1951 (nr. 100), de artikelen 1 en 2 
van het Verdrag van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende 
discriminatie (arbeid en beroep), 1958 
(nr. 111) en artikel 7 van het Internationaal 
Verdrag inzake economische, sociale en 
culturele rechten; ongelijke behandeling 
omvat met name de betaling van ongelijk 
loon voor gelijkwaardig werk;

16. het verbod op ongelijke 
behandeling bij tewerkstelling, tenzij dit is 
gerechtvaardigd door de vereisten van de 
tewerkstelling overeenkomstig de 
artikelen 2 en 3 van het Verdrag van de 
Internationale Arbeidsorganisatie 
betreffende gelijke beloning 1951 (nr. 
100), de artikelen 1 en 2 van het Verdrag 
van de Internationale Arbeidsorganisatie 
betreffende discriminatie (arbeid en 
beroep), 1958 (nr. 111) en artikel 7 van het 
Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten; 
ongelijke behandeling omvat met name de 
betaling van ongelijk loon voor 
gelijkwaardig werk;

Or. en

Amendement 229

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17. schending van het verbod op het 
inhouden van een toereikend loon 
overeenkomstig artikel 7 van het 
Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten;

17. het verbod op het inhouden van een 
toereikend loon overeenkomstig artikel 7 
van het Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten;



PE738.450v01-00 144/158 PR\1266206NL.docx

NL

Or. en

Amendement 230

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje I – punt 18 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18. schending van het verbod om 
meetbare milieuschade aan te brengen, 
zoals schadelijke bodemverandering, 
water- of luchtverontreiniging, schadelijke 
emissies of buitensporig waterverbruik of 
andere effecten op natuurlijke 
hulpbronnen, die

18. het verbod om meetbare 
milieuschade aan te brengen, zoals 
schadelijke bodemverandering, water- of 
luchtverontreiniging, schadelijke emissies 
of buitensporig waterverbruik of andere 
effecten op natuurlijke hulpbronnen, die

Or. en

Amendement 231

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1 – punt 18 – a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) afbreuk doen aan de natuurlijke 
bases voor het behoud en de productie van 
voedsel of

(a) afbreuk doen aan de natuurlijke 
bases voor het behoud en de productie van 
voedsel en diervoeders of

Or. en

Amendement 232

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19. schending van het verbod om land, 
bossen en waters onwettig te ontruimen of 
in te nemen bij aankoop, ontwikkeling of 
anderszins gebruik van land, bossen en 
waters, ook door ontbossing, waarvan het 

19. het verbod om land, bossen en 
waters onwettig te ontruimen of in te 
nemen bij aankoop, ontwikkeling of 
anderszins gebruik van land, bossen en 
waters, ook door ontbossing, waarvan het 
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gebruik instaat voor het levensonderhoud 
van een persoon overeenkomstig artikel 11 
van het Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten;

gebruik instaat voor het levensonderhoud 
van een persoon overeenkomstig artikel 11 
van het Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten;

Or. en

Amendement 233

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1 – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 bis. het recht van de inheemse 
volkeren op zelfbeschikking in 
overeenstemming met artikel 3 van de 
Verklaring van de Verenigde Naties over 
de rechten van inheemse volkeren en hun 
recht om te worden geraadpleegd om hun 
vrije en geïnformeerde toestemming te 
verkrijgen voorafgaand aan de 
goedkeuring van elk project dat van 
invloed is op hun land of gebieden en 
andere hulpbronnen, in overeenstemming 
met artikel 32 daarvan;

Or. en

Amendement 234

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1 – punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20. schending van de rechten van 
inheemse volkeren op de landen, gebieden 
en middelen die van oudsher hun eigendom 
waren, die ze in gebruik hadden of die ze 
anderszins verwierven overeenkomstig 
artikel 25, artikel 26, lid 1 en lid 2, 
artikel 27, en artikel 29, lid 2, van de 
Verklaring van de Verenigde Naties inzake 
de rechten van inheemse volkeren;

20. de rechten van inheemse volkeren 
op de landen, gebieden en middelen die 
van oudsher hun eigendom waren, die ze in 
gebruik hadden of die ze anderszins 
verwierven overeenkomstig artikel 25, 
artikel 26, lid 1 en lid 2, artikel 27, en 
artikel 29, lid 2, van de Verklaring van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
inheemse volkeren;
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Or. en

Amendement 235

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 1 – punt 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21. schending van een verbod of een 
recht dat niet valt onder de genoemde 
punten 1 tot en met 20 maar dat is 
opgenomen in de 
mensenrechtenovereenkomsten die 
vermeld staan in deel 2 van deze bijlage, 
die direct afbreuk doet aan een wettig 
belang dat in die overeenkomsten is 
beschermd, op voorwaarde dat de 
onderneming redelijkerwijze op de hoogte 
was van het risico van die afbreuk en van 
eventuele te nemen passende maatregelen 
om te voldoen aan de verplichtingen als 
bedoeld in artikel 4 van deze richtlijn, 
rekening houdend met alle relevante 
omstandigheden van haar activiteiten, zoals 
de sector en de operationele context.

21. een verbod of een recht dat niet valt 
onder de genoemde punten 1 tot en met 20 
maar dat is opgenomen in de 
mensenrechtenovereenkomsten die 
vermeld staan in deel 2 van deze bijlage, 
die direct afbreuk doet aan een wettig 
belang dat in die overeenkomsten is 
beschermd, op voorwaarde dat de 
onderneming redelijkerwijze op de hoogte 
was van het risico van die afbreuk en van 
eventuele te nemen passende maatregelen 
om te voldoen aan de verplichtingen als 
bedoeld in artikel 4 van deze richtlijn, 
rekening houdend met alle relevante 
omstandigheden van haar activiteiten, zoals 
de sector en de operationele context.

Or. en

Amendement 236

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Verdragen inzake mensenrechten 
en fundamentele vrijheden

2. Verdragen en instrumenten inzake 
mensenrechten en fundamentele vrijheden

Dit zijn onder meer:

Or. en
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Amendement 237

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 2 – streepje 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het Internationaal Verdrag inzake 
de bescherming van alle personen tegen 
gedwongen verdwijning;

Or. en

Amendement 238

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 2 – streepje 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de Verklaring van de Verenigde 
Naties inzake de uitbanning van geweld 
tegen vrouwen;

Or. en

Amendement 239

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 2 – streepje 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de Verklaring van de Verenigde 
Naties betreffende 
mensenrechtenverdedigers;

Or. en

Amendement 240

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 2 – streepje 10 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de Internationale Conventie inzake 
de bescherming van de rechten van alle 
migrerende werknemers en hun 
gezinsleden;

Or. en

Amendement 241

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 2 – streepje 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de Verklaring inzake de rechten van 
personen behorend tot nationale, etnische, 
godsdienstige of taalkundige minderheden;

– de Verklaring van de Verenigde 
Naties inzake de rechten van personen 
behorend tot nationale, etnische, 
godsdienstige of taalkundige minderheden;

Or. en

Amendement 242

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 2 – streepje 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de Verklaring van de Verenigde 
Naties inzake de uitbanning van alle 
vormen van intolerantie en discriminatie 
op grond van godsdienst of 
levensovertuiging;

Or. en

Amendement 243

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 2 – streepje 11 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de Verklaring van de Verenigde 
Naties over de rechten van landbouwers 
en andere mensen die werkzaam zijn in 
plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 244

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 2 – streepje 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het Verdrag van de Internationale 
Arbeidsorganisatie inzake inheemse en in 
stamverband levende volkeren, 1989 (nr. 
169);

Or. en

Amendement 245

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 2 – streepje 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het Verdrag van de Internationale 
Arbeidsorganisatie inzake huishoudelijk 
personeel, 2011 (nr. 189);

Or. en

Amendement 246

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 2 – streepje 14 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het Verdrag van de Internationale 
Arbeidsorganisatie inzake het uitbannen 
van geweld en pesterijen op de werkvloer, 
2019 (nr. 190);

Or. en

Amendement 247

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 2 – streepje 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Verdrag betreffende 
arbeidsveiligheid, gezondheid en het 
arbeidsmilieu, 1981 (nr. 155);

Or. en

Amendement 248

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 2 – streepje 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de instrumenten van het 
internationaal humanitair recht:
– vier Verdragen van Genève van 
1949;
– Verdrag (I) voor de verbetering 
van het lot der gewonden en zieken, zich 
bevindende bij de strijdkrachten te velde;
– Verdrag (II) voor de verbetering 
van het lot der gewonden, zieken en 
schipbreukelingen van de strijdkrachten 
ter zee;
– Verdrag (III) betreffende de 
behandeling van krijgsgevangenen;
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– Verdrag (IV) betreffende de 
bescherming van burgers in oorlogstijd;
– Aanvullende protocollen bij de 
Verdragen van Genève

Or. en

Amendement 249

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 2 – streepje 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Eerste beginselen en richtsnoeren 
van de Verenigde Naties inzake het recht 
op verhaal en schadevergoeding van de 
slachtoffers van grove schendingen van 
het internationaal recht inzake de 
mensenrechten en ernstige schendingen 
van het internationaal humanitair recht;

Or. en

Amendement 250

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 2 – streepje 23 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de Resolutie van de 
Mensenrechtenraad van de Verenigde 
Naties over het mensenrecht op een 
veilige, schone, gezonde en duurzame 
omgeving;

Or. en

Amendement 251

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 2 – streepje 23 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens;

Or. en

Amendement 252

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 2 – streepje 23 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie;

Or. en

Amendement 253

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 2 – streepje 23 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het Europees Sociaal Handvest;

Or. en

Amendement 254

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 2 – streepje 23 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het Protocol van de Verenigde 
Naties tegen de smokkel van migranten 
over land, over zee en door de lucht dat 
het Verdrag van de Verenigde Naties 
tegen grensoverschrijdende 
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georganiseerde misdaad aanvult;

Or. en

Amendement 255

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 2 – streepje 23 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het Europees Verdrag inzake de 
rechtspositie van migrerende werknemers;

Or. en

Amendement 256

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel I – kopje 2 – streepje 23 decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Verdrag van de Raad van Europa 
inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen en huiselijk 
geweld;

Or. en

Amendement 257

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel II – kopje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schendingen van internationaal erkende 
doelstellingen en verbodsbepalingen die 
zijn opgenomen in milieuverdragen

Schendingen van door de Unie en 
internationaal erkende doelstellingen en 
verbodsbepalingen die zijn opgenomen in 
milieuverdragen en Uniewetgeving

Or. en
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Amendement 258

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel II – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 bis. schending van de 
reductiedoelstellingen voor 
broeikasgasemissies, zoals opgenomen in 
de Overeenkomst van Parijs in het kader 
van het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering, de 
Europese klimaatwet en het mondiale 
methaanpact.

Or. en

Amendement 259

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

II bis. Schendingen van internationaal 
erkende doelstellingen en 
verbodsbepalingen voor goed bestuur en 
overeenkomsten ter bestrijding van 
corruptie
1. het Verdrag van de Verenigde 
Naties ter bestrijding van corruptie, 2003;
2. de Basisbeginselen van de 
Verenigde Naties inzake de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht, 1985;
3. de Verklaring van de Verenigde 
Naties over de fundamentele beginselen 
van rechtvaardigheid voor slachtoffers 
van misdrijven en machtsmisbruik, 1985;
4. het burgerlijk recht inzake 
corruptie van de Raad van Europa, 1999;
5. het OESO-verdrag tegen 
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omkoping, 1997;
6. het Verdrag van de Europese Unie 
tegen corruptie waarbij ambtenaren 
betrokken zijn (EU-Verdrag tegen 
corruptie);
7. Beginsel 10 inzake 
corruptiebestrijding van de UN Global 
Compact.

Or. en
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BIJLAGE: LIJST VAN INSTANTIES WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE 
RAPPORTEUR INFORMATIE HEEFT ONTVANGEN

De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van 
de rapporteur opgesteld. De rapporteur heeft bij de opstelling van het ontwerpverslag 
informatie ontvangen van de volgende entiteiten of personen: 

93 Gruppen
American Bar Association
American Chamber of Commerce in Belgium (AmCham Belgium)
American University College of Law
Amnesty International
Anti-Slavery International
Association française des entreprises privées (AFEP) 
Association of Financial Markets in Europe (AFME)
Austrian Chamber of Labour (AK)
Bayer AG
Business & Human Rights Resource Centre
Business Europe
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)
Clean Clothes Campaign
ClientEarth
Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE)
Cornell University 
Danish Institute for Human Rights 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)
Digital Europe
E3G
Economy for the Common Good (ECG)
Ecopreneur
Erasmus Universiteit Rotterdam
Ernst and Young (EY)
Eurochambres
Eurogroup for Animals
Eurometaux
European Association of Auto Suppliers (CLEPA)
European Branded Clothing Alliance (EBCA)
European Coalition for Corporate Justice (ECCJ)
European Cocoa Association
European Economic and Social Committee (EESC)
European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW) 
European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT)
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European Federation of Jewellery 
European Securities and Markets Association (ESMA) 
European Trade Union Confederation (ETUC)
European Trade Union Institute (ETUI)
European University Institute
Evofenedex
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
Federation Bancaire Francaise (FBF)
Finnish Trade Union Representation to the EU
Finnwatch
Frank Bold
Friedrich-Ebert-Stiftung
Friends of the Earth Europe
Germanwatch
GLOBAL 2000
Global Witness
Greenpeace Nederland
Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO)
Institut Jacques Delors
International Alert
International Federation for Human Rights
Green Trade Network
Mission of Norway to the EU
MVO Platform
Nederlandse Vereniging van Banken
Nestlé
Notre Affaire à Tous
NOVA School of Law
Open Society Foundations
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 
Oxfam
Pensioenfederatie
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