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Muudatusettepanek 1
Karl-Heinz Florenz

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt teatise ja eriti selle üle, 
et see keskendub maavaradest ja 
biootilistest loodusvaradest pärinevatele
toor- ja taastuvatele toorainetele, rõhutab 
loodusvarade tõhusat kasutust ja 
ringlussevõttu ning tunnustab kasulike 
materjalide eraldamise tähtsust 
olmeprügist kui toorainete taastamise, 
ringlussevõtu ja taaskasutuse 
väärtuslikku allikat; juhib tähelepanu 
korduvkasutuse võimalikkusele kui 
omaette kategooriale, et pikendada 
toodete eluiga, ning nõuab tungivalt, et 
komisjon arendaks korduvkasutust;

1. tunneb heameelt teatise ja eriti selle üle, 
et see keskendub toor- ja taastuvatele 
toorainetele, käsitleb otsustavalt kõnealuse 
laiahaardelise probleemi kõiki kolme 
sammast, milleks on õiglase ja 
tooraineressursside säästva tarnimise 
tagamine rahvusvahelistelt turgudelt, 
säästva tarnimise edendamine ELis, ning 
ressursitõhususe ja ringlussevõtu 
soodustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Lucas Hartong

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt teatise ja eriti selle üle, 
et see keskendub maavaradest ja 
biootilistest loodusvaradest pärinevatele 
toor- ja taastuvatele toorainetele, rõhutab 
loodusvarade tõhusat kasutust ja 
ringlussevõttu ning tunnustab kasulike 
materjalide eraldamise tähtsust olmeprügist 
kui toorainete taastamise, ringlussevõtu ja 
taaskasutuse väärtuslikku allikat; juhib 
tähelepanu korduvkasutuse võimalikkusele 
kui omaette kategooriale, et pikendada 
toodete eluiga, ning nõuab tungivalt, et 
komisjon arendaks korduvkasutust;

1. tunneb heameelt teatise ja eriti selle üle, 
et see keskendub maavaradest ja 
biootilistest loodusvaradest pärinevatele 
toor- ja taastuvatele toorainetele, rõhutab 
loodusvarade tõhusat kasutust ja 
ringlussevõttu ning tunnustab kasulike 
materjalide eraldamise tähtsust olmeprügist 
kui toorainete taastamise, ringlussevõtu ja 
taaskasutuse väärtuslikku allikat; juhib 
tähelepanu korduvkasutuse võimalikkusele 
kui omaette kategooriale, et pikendada 
toodete eluiga;

Or. nl
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Muudatusettepanek 3
Bas Eickhout

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt teatise ja eriti selle üle, 
et see keskendub maavaradest ja 
biootilistest loodusvaradest pärinevatele 
toor- ja taastuvatele toorainetele, rõhutab 
loodusvarade tõhusat kasutust ja 
ringlussevõttu ning tunnustab kasulike 
materjalide eraldamise tähtsust olmeprügist 
kui toorainete taastamise, ringlussevõtu ja 
taaskasutuse väärtuslikku allikat; juhib 
tähelepanu korduvkasutuse võimalikkusele 
kui omaette kategooriale, et pikendada 
toodete eluiga, ning nõuab tungivalt, et 
komisjon arendaks korduvkasutust;

1. tunneb heameelt teatise ja eriti selle üle, 
et see keskendub maavaradest ja 
biootilistest loodusvaradest pärinevatele 
toor- ja taastuvatele toorainetele, rõhutab 
loodusvarade tõhusat kasutust ja 
ringlussevõttu ning tunnustab kasulike 
materjalide eraldamise tähtsust olmeprügist 
kui toorainete taastamise, sealhulgas 
uuesti kasutamise, ringlussevõtu ja 
taaskasutuse väärtuslikku allikat; juhib 
tähelepanu korduvkasutuse võimalikkusele 
kui omaette kategooriale, et pikendada 
toodete eluiga, ning nõuab tungivalt, et 
komisjon arendaks korduvkasutust;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt teatise ja eriti selle üle, 
et see keskendub maavaradest ja 
biootilistest loodusvaradest pärinevatele 
toor- ja taastuvatele toorainetele, rõhutab 
loodusvarade tõhusat kasutust ja 
ringlussevõttu ning tunnustab kasulike 
materjalide eraldamise tähtsust olmeprügist 
kui toorainete taastamise, ringlussevõtu ja 
taaskasutuse väärtuslikku allikat; juhib 
tähelepanu korduvkasutuse võimalikkusele 
kui omaette kategooriale, et pikendada 
toodete eluiga, ning nõuab tungivalt, et 
komisjon arendaks korduvkasutust;

1. tunneb heameelt teatise ja eriti selle üle, 
et see keskendub laiahaardeliselt 
maavaradest ja biootilistest loodusvaradest 
pärinevatele toor- ja taastuvatele 
toorainetele, rõhutab loodusvarade tõhusat 
kasutust ja ringlussevõttu ning tunnustab 
kasulike materjalide eraldamise tähtsust 
olmeprügist kui toorainete taastamise, 
ringlussevõtu ja taaskasutuse väärtuslikku 
allikat; märgib, et ringlussevõtu tulemusel 
materjali väärtus sageli langeb ning et 
rohkem tähelepanu tuleks pöörata 
materjalide taaskasutusele, mis annaks 
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taastatud materjalile suurema väärtuse; 
juhib tähelepanu korduvkasutuse 
võimalikkusele kui omaette kategooriale, et 
pikendada toodete eluiga, ning nõuab 
tungivalt, et komisjon arendaks 
korduvkasutust;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt teatise ja eriti selle üle, 
et see keskendub maavaradest ja 
biootilistest loodusvaradest pärinevatele 
toor- ja taastuvatele toorainetele, rõhutab 
loodusvarade tõhusat kasutust ja 
ringlussevõttu ning tunnustab kasulike 
materjalide eraldamise tähtsust olmeprügist 
kui toorainete taastamise, ringlussevõtu ja 
taaskasutuse väärtuslikku allikat; juhib 
tähelepanu korduvkasutuse võimalikkusele 
kui omaette kategooriale, et pikendada 
toodete eluiga, ning nõuab tungivalt, et 
komisjon arendaks korduvkasutust;

1. tunneb heameelt teatise ja eriti selle üle, 
et see keskendub maavaradest ja 
biootilistest loodusvaradest pärinevatele 
toor- ja taastuvatele toorainetele, rõhutab 
loodusvarade tõhusat kasutust ja 
ringlussevõttu ning tunnustab kasulike 
materjalide eraldamise tähtsust olmeprügist 
kui toorainete taastamise, ringlussevõtu ja 
taaskasutuse väärtuslikku allikat; juhib 
tähelepanu korduvkasutuse võimalikkusele 
kui omaette kategooriale, et pikendada 
toodete eluiga, ning nõuab tungivalt, et 
komisjon arendaks eelkõige oma 
ökodisaini ja jäätmepoliitika kaudu 
korduvkasutust; 

Or. en

Muudatusettepanek 6
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt teatise ja eriti selle üle, 1. tunneb heameelt teatise ja eriti selle üle, 



PE466.974v01-00 6/53 AM\868777ET.doc

ET

et see keskendub maavaradest ja 
biootilistest loodusvaradest pärinevatele 
toor- ja taastuvatele toorainetele, rõhutab 
loodusvarade tõhusat kasutust ja 
ringlussevõttu ning tunnustab kasulike 
materjalide eraldamise tähtsust olmeprügist 
kui toorainete taastamise, ringlussevõtu ja 
taaskasutuse väärtuslikku allikat; juhib 
tähelepanu korduvkasutuse võimalikkusele 
kui omaette kategooriale, et pikendada 
toodete eluiga, ning nõuab tungivalt, et 
komisjon arendaks korduvkasutust;

et see keskendub maavaradest ja 
biootilistest loodusvaradest pärinevatele 
toor- ja taastuvatele toorainetele, rõhutab 
loodusvarade tõhusat kasutust ja 
ringlussevõttu ning tunnustab kasulike 
materjalide olmeprügist eraldamise 
olulisust kui toorainete taastamise, 
ringlussevõtu ja taaskasutuse väärtuslikku 
allikat; juhib tähelepanu korduvkasutuse 
võimalikkusele kui omaette kategooriale, et 
pikendada toodete eluiga, ning nõuab 
tungivalt, et komisjon arendaks 
korduvkasutust;

Or. fi

Muudatusettepanek 7
Karl-Heinz Florenz

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et oluline on 
toorainestrateegia täpse reguleerimisala 
selgitamine; leiab, et samal ajal kui 
komisjon peaks kontrollima kõikide
ressurssidega seotud probleeme, võib 
käesolevas algatuses olla mõistlik 
keskenduda tööstuslikele toorainetele, et 
võimaldada täpsemini suunatud 
lähenemisviisi;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab, et eelkõige seoses 
toorainetega on äärmiselt oluline sidus 
poliitika, strateegiline ja pika-ajaline 
nägemus, samuti kõigi seotud osapoolte 
koordineeritud lähenemine, seda eriti 
komisjoni siseselt;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Arvamuse projekt
Lõige 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. rõhutab, et täpsemini suunatud 
lähenemisviisi tagamiseks on vajalikud 
täiendavad andmed ning uuringud, seda 
eriti seoses jäätmevoogude 
analüüsimisega, kuid samuti 
ringlussevõtu ja asendamise innovaatiliste 
tehnoloogiate potentsiaaliga;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Arvamuse projekt
Lõige 1 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 d. tunneb heameelt kasulike materjalide 
olemprügist eraldamise tähtsuse 
tunnustamise üle, mis on toorainete 
taastamise, ringlussevõtu ja taaskasutuse 
väärtuslik allikas, ning on seisukohal, et 
olmeprügi eraldamise kohta on hädasti 
vaja rohkem teavet ja palub seetõttu 
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komisjonil hinnata eelkõige sellega 
seonduvaid võimalusi ja ka võimalikke 
piiranguid; juhib tähelepanu 
korduvkasutuse kui eraldi kategooria 
võimalustele toodete eluea pikendamisel
ning nõuab tungivalt, et komisjon 
arendaks korduvkasutust;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Bas Eickhout

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. avaldab samas kahetsust selle üle, et 
komisjon ei ole esitanud ettepanekuid 
konkreetsete meetmete kohta ning 
hoiatab, et seatud eesmärke ilma selliste 
meetmeteta tõenäoliselt ei saavutata;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. kinnitab, et mõningaid kasutuselt 
kõrvaldatud tooteid tuleb käidelda nagu 
jäätmeid, isegi ringlussevõtu või 
ümbertöötamise puhul, mis on 
märkimisväärne lisakulu müügile ja 
paljudel juhtudel takistab ressursside 
tõhusat kasutamist; palub komisjonil selle 
asjaoluga arvestada ja seoses 
jäätmevoogude järelkäitlusega vastavalt
ELi jäätmete muudetud raamdirektiivile1
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võtta pragmaatilisi meetmeid, mis 
toetuvad kriteeriumidele, mille alusel on 
võimalik määrata kindlaks, millal jäätmed 
lakkavad olemast jäätmed;
1 direktiiv 2008/98/EÜ

Or. it

Muudatusettepanek 13
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. märgib, et väiksem tarbimine, 
jäätmete tekke vältimine ja nende 
korduvkasutamine on ressursitõhusale 
majandusele ülemineku keskne osa;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et maailma elanikkonna kasv, 
tarbimise suurenemine ja ELi 
majanduskasvu eesmärgid muudavad 
majanduskasvu eesmärgi lahutamise 
toorainete kasutamisest veelgi 
olulisemaks; nõuab seetõttu vähendamise 
eesmärkide kehtestamist, et stabiliseerida 
ainete kasutust, ja teeb ettepaneku seada 
aastaseks ELi materjalitõhususe 
eesmärgiks 3%;

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 15
Lucas Hartong

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et maailma elanikkonna kasv, 
tarbimise suurenemine ja ELi 
majanduskasvu eesmärgid muudavad 
majanduskasvu eesmärgi lahutamise 
toorainete kasutamisest veelgi 
olulisemaks; nõuab seetõttu vähendamise 
eesmärkide kehtestamist, et stabiliseerida 
ainete kasutust, ja teeb ettepaneku seada 
aastaseks ELi materjalitõhususe 
eesmärgiks 3%;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 16
Karl-Heinz Florenz

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et maailma elanikkonna kasv, 
tarbimise suurenemine ja ELi 
majanduskasvu eesmärgid muudavad 
majanduskasvu eesmärgi lahutamise 
toorainete kasutamisest veelgi olulisemaks; 
nõuab seetõttu vähendamise eesmärkide 
kehtestamist, et stabiliseerida ainete 
kasutust, ja teeb ettepaneku seada 
aastaseks ELi materjalitõhususe 
eesmärgiks 3%;

2. rõhutab, et maailma elanikkonna kasv, 
tarbimise suurenemine ja ELi 
majanduskasvu eesmärgid muudavad 
majanduskasvu eesmärgi lahutamise 
toorainete kasutamisest veelgi olulisemaks; 
nõuab seetõttu tugeva ja usaldusväärse 
metoodika kohaldamist eesmärgiga 
võimaldada (sektoripõhiste) tõhususe 
eesmärkide kehtestamist, et stabiliseerida 
ainete kasutust;

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Julie Girling

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et maailma elanikkonna kasv, 
tarbimise suurenemine ja ELi 
majanduskasvu eesmärgid muudavad 
majanduskasvu eesmärgi lahutamise 
toorainete kasutamisest veelgi 
olulisemaks; nõuab seetõttu vähendamise 
eesmärkide kehtestamist, et stabiliseerida 
ainete kasutust, ja teeb ettepaneku seada 
aastaseks ELi materjalitõhususe 
eesmärgiks 3%;

2. rõhutab, et maailma elanikkonna kasv, 
tarbimise suurenemine ja ELi 
majanduskasvu eesmärgid on 
suurendanud survet loodusressurssidele 
ja toorainetele; ning nõuab seetõttu
suuremat pingutust kõnealuste ainete 
säilitamiseks ja säästmiseks, ning et 
komisjon töötaks välja usaldusväärse 
metoodika ressursitõhususe mõõtmiseks 
ja kontrollimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Bas Eickhout

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et maailma elanikkonna kasv, 
tarbimise suurenemine ja ELi 
majanduskasvu eesmärgid muudavad 
majanduskasvu eesmärgi lahutamise 
toorainete kasutamisest veelgi olulisemaks; 
nõuab seetõttu vähendamise eesmärkide 
kehtestamist, et stabiliseerida ainete 
kasutust, ja teeb ettepaneku seada aastaseks 
ELi materjalitõhususe eesmärgiks 3%;

2. rõhutab, et maailma elanikkonna kasv, 
tarbimise suurenemine ja ELi 
majanduskasvu eesmärgid muudavad 
majanduskasvu eesmärgi lahutamise 
toorainete kasutamisest veelgi olulisemaks; 
nõuab seetõttu eesmärkide kehtestamist, et 
vähendada ainete kasutust, ja teeb 
ettepaneku seada aastaseks ELi 
materjalitõhususe eesmärgiks 3% suurune 
kaevandatud toorainete kasutamise 
absoluutne vähendamine; on seisukohal, 
et Euroopa poolaasta, mis on 
liikmesriikide eelarve- ja 
struktuuripoliitika koordineerimise ja 
jälgimise aruandluse süsteem, peaks 
jälgima edusamme kõnealuse eesmärgi 
saavutamisel ja toetavate poliitikate 
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rakendamist liikmesriikide poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et maailma elanikkonna kasv, 
tarbimise suurenemine ja ELi 
majanduskasvu eesmärgid muudavad 
majanduskasvu eesmärgi lahutamise 
toorainete kasutamisest veelgi olulisemaks; 
nõuab seetõttu vähendamise eesmärkide 
kehtestamist, et stabiliseerida ainete 
kasutust, ja teeb ettepaneku seada aastaseks 
ELi materjalitõhususe eesmärgiks 3%;

2. rõhutab, et maailma elanikkonna kasv, 
tarbimise suurenemine ja ELi 
majanduskasvu eesmärgid muudavad 
majanduskasvu eesmärgi lahutamise uute 
toorainete kasutamisest veelgi olulisemaks; 
nõuab seetõttu vähendamise eesmärkide 
kehtestamist, et stabiliseerida uute ainete 
kasutust, ja teeb ettepaneku seada aastaseks 
ELi materjalitõhususe eesmärgiks 3%; 
tunnistab, et edaspidise kasvava 
toorainete nõudluse probleemi 
lahendamiseks on vaja teatise kolme 
sammast, kuid teeb ettepaneku kehtestada 
selge hierarhia sammaste vahel, eelistades 
ressursitõhusust ja korduvkasutust, 
seejärel ELis säästliku kaevandamise 
arendamist ning lõpuks õiglase ja 
jätkusuutliku juurdepääsu tagamist 
kolmandate riikide toorainetele;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et maailma elanikkonna kasv, 
tarbimise suurenemine ja ELi 
majanduskasvu eesmärgid muudavad 

2. rõhutab, et maailma elanikkonna kasv, 
tarbimise suurenemine ja ELi 
majanduskasvu eesmärgid muudavad 
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majanduskasvu eesmärgi lahutamise 
toorainete kasutamisest veelgi olulisemaks; 
nõuab seetõttu vähendamise eesmärkide 
kehtestamist, et stabiliseerida ainete 
kasutust, ja teeb ettepaneku seada 
aastaseks ELi materjalitõhususe 
eesmärgiks 3%;

majanduskasvu eesmärgi lahutamise 
toorainete kasutamisest veelgi olulisemaks; 
palub komisjonil töötada välja 
usaldusväärne metoodika ressursside 
kasutuse tõhususe mõõtmiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 21
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et maailma elanikkonna kasv, 
tarbimise suurenemine ja ELi 
majanduskasvu eesmärgid muudavad 
majanduskasvu eesmärgi lahutamise 
toorainete kasutamisest veelgi olulisemaks; 
nõuab seetõttu vähendamise eesmärkide 
kehtestamist, et stabiliseerida ainete 
kasutust, ja teeb ettepaneku seada 
aastaseks ELi materjalitõhususe 
eesmärgiks 3%;

2. rõhutab, et maailma elanikkonna kasv, 
tarbimise suurenemine ja ELi 
majanduskasvu eesmärgid muudavad 
majanduskasvu eesmärgi lahutamise 
toorainete kasutamisest veelgi olulisemaks; 
juhib tähelepanu sellele, et 
toorainetõhususepoliitika peab 
moodustama osa ühtsest lähenemisviisist, 
et parimal viisil rakendada kehtivaid ELi 
keskkonnaalaseid õigusakte, mis 
reguleerivad ressursitõhusust paljudes 
sektorites; lisaks tuleb rõhutada vajadust 
selgelt määratleda teaduslikul alusel 
põhinevat terminit „ressursitõhusus”;

Or. it

Muudatusettepanek 22
Richard Seeber

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et maailma elanikkonna kasv, 2. rõhutab, et maailma elanikkonna kasv, 
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tarbimise suurenemine ja ELi 
majanduskasvu eesmärgid muudavad 
majanduskasvu eesmärgi lahutamise 
toorainete kasutamisest veelgi olulisemaks; 
nõuab seetõttu vähendamise eesmärkide 
kehtestamist, et stabiliseerida ainete 
kasutust, ja teeb ettepaneku seada 
aastaseks ELi materjalitõhususe 
eesmärgiks 3%;

tarbimise suurenemine ja ELi 
majanduskasvu eesmärgid muudavad 
majanduskasvu eesmärgi lahutamise 
toorainete kasutamisest veelgi olulisemaks; 
kutsub komisjoni üles töötama välja 
tõhusat metoodikat ressursitõhususe 
hindamiseks ning uurima oma 
juhtalgatuse „Ressursitõhus Euroopa”
parandamise võimalusi, et hõlbustada 
teiste riikide tööstustega võrdlemist, ning 
kehtestama objektiivseid eesmärke 
toorainetetõhususe parandamiseks 
Euroopas;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Salvatore Tatarella

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et maailma elanikkonna kasv, 
tarbimise suurenemine ja ELi 
majanduskasvu eesmärgid muudavad 
majanduskasvu eesmärgi lahutamise 
toorainete kasutamisest veelgi olulisemaks;
nõuab seetõttu vähendamise eesmärkide 
kehtestamist, et stabiliseerida ainete 
kasutust, ja teeb ettepaneku seada 
aastaseks ELi materjalitõhususe 
eesmärgiks 3%;

2. rõhutab, et maailma elanikkonna kasv, 
tarbimise suurenemine ja ELi 
majanduskasvu eesmärgid muudavad 
majanduskasvu eesmärgi lahutamise 
toorainete kasutamisest veelgi olulisemaks;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Lucas Hartong

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks
toorainete hierarhia arengut, et tagada 
keskkonda kahjustamata kõrgeim 
toorainete kasutuse lisandväärtus; palub 
komisjonil teha ülevaade konkurentsi 
kohta samade toorainete pärast ning 
tegeleda mitteoluliste toorainete tarbimise 
küsimusega;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 25
Karl-Heinz Florenz

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks
toorainete hierarhia arengut, et tagada 
keskkonda kahjustamata kõrgeim 
toorainete kasutuse lisandväärtus; palub 
komisjonil teha ülevaade konkurentsi 
kohta samade toorainete pärast ning 
tegeleda mitteoluliste toorainete tarbimise 
küsimusega;

3. nõuab tungivalt, et kõik osapooled
parandaksid teadlikkust konkurentsist 
seoses toorainete kasutamisega ning on 
seisukohal, et toorainete hierarhia areng
eesmärgiga tagada keskkonda 
kahjustamata kõrgeim toorainete kasutuse 
lisandväärtus, võib olla üheks viisiks 
kuidas tulevikus probleemi lahendada;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Julie Girling

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks
toorainete hierarhia arengut, et tagada 
keskkonda kahjustamata kõrgeim 

3. nõuab tungivalt, et komisjon koostaks 
toorainete hierarhia maatriksi, hõlmates 
muuhulgas omandiküsimuse, 
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toorainete kasutuse lisandväärtus; palub 
komisjonil teha ülevaade konkurentsi
kohta samade toorainete pärast ning
tegeleda mitteoluliste toorainete tarbimise 
küsimusega;

konkurentsi, kättesaadavuse, 
juurdepääsetavuse ning keskkonnamõju;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Judith A. Merkies

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks 
toorainete hierarhia arengut, et tagada 
keskkonda kahjustamata kõrgeim 
toorainete kasutuse lisandväärtus; palub 
komisjonil teha ülevaade konkurentsi kohta 
samade toorainete pärast ning tegeleda 
mitteoluliste toorainete tarbimise 
küsimusega;

3. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks 
toorainete hierarhia arengut ning innustaks 
laialdast arutelu teemal kuidas tagada 
keskkonda kahjustamata kõrgeim 
toorainete kasutuse lisandväärtus; palub 
komisjonil teha ülevaade konkurentsi kohta 
samade toorainete pärast ning tegeleda 
mitteoluliste toorainete tarbimise 
küsimusega;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks 
toorainete hierarhia arengut, et tagada 
keskkonda kahjustamata kõrgeim 
toorainete kasutuse lisandväärtus; palub 
komisjonil teha ülevaade konkurentsi kohta 
samade toorainete pärast ning tegeleda 
mitteoluliste toorainete tarbimise 
küsimusega;

3. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks 
toorainete hierarhia arengut, et tagada 
keskkonda kahjustamata kõrgeim 
toorainete kasutuse lisandväärtus; palub 
komisjonil teha ülevaade konkurentsi kohta 
samade toorainete pärast ning tegeleda 
mitteoluliste toorainete tarbimise 
küsimusega, keskendudes eriti ainetele; 
usub, et kaardistamisel tuleks arvesse 
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võtta mitte ainult praeguseid kriitiliste 
ainete pakkumise piiranguid, vaid tulevast 
erinevate ainete nõudluse muutumist, mis 
on tingitud tehnoloogia, tarbimise ja 
tootmise muutumisest, eesmärgiga vältida 
tulevikus kitsaskohti ja investeerida 
vastavalt vajadusele aseainetesse; on 
seisukohal, et selline teave peaks juhtima 
ühenduse edaspidist 
innovatsioonitegevust;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks 
toorainete hierarhia arengut, et tagada 
keskkonda kahjustamata kõrgeim 
toorainete kasutuse lisandväärtus; palub 
komisjonil teha ülevaade konkurentsi kohta 
samade toorainete pärast ning tegeleda 
mitteoluliste toorainete tarbimise 
küsimusega;

3. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks 
toorainete hierarhia arengut, et tagada 
keskkonda kahjustamata kõrgeim 
toorainete kasutuse lisandväärtus; palub 
komisjonil teha ülevaade konkurentsi kohta 
samade toorainete pärast ning tegeleda 
mitteoluliste toorainete tarbimise 
küsimusega; nõuab, et komisjon jätkaks 
Euroopale oluliste toorainete 
väljaselgitamist ja uuriks, millises mahus 
suudetakse ära kasutada Euroopa enda 
mineraalide maardlaid ning arvestaks, et 
nende säästev kasutamine vähendab 
toorainete impordivajadust kolmandatest 
riikidest;

Or. fi

Muudatusettepanek 30
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kutsub komisjoni üles koguma, 
analüüsima ja avaldama andmeid toor- ja 
taaskasutatud ainete kättesaadavuse, 
juurdepääsetavuse ja kommertsvahetuse 
kohta ELi tasandil; on lisaks seisukohal, 
et andmeid tuleks koguda selleks, et 
võimaldada ainete omaduste võrdlemist, 
asendamise võimalusi, kõige tõhusamat 
kasutamist ja parimate tavade vahetamist; 

Or. en

Muudatusettepanek 31
Lucas Hartong

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab toorainete elutsüklil põhineva 
käsituse väljatöötamise, edendamise ja 
rakendamise tähtsust, suurendades nii 
selliste ainete kvaliteeti ja eluiga, ning 
vajadust näitajate järele, et mõõta 
ressursside tõhusat ja mõjusat kasutust, 
ning juhib sellega seoses tähelepanu 
ökodisaini direktiivi täieliku rakendamise 
tähtsusele;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 32
Julie Girling

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab toorainete elutsüklil põhineva 
käsituse väljatöötamise, edendamise ja 

4. rõhutab toorainete elutsüklil põhineva 
käsituse väljatöötamise, edendamise ja 
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rakendamise tähtsust, suurendades nii 
selliste ainete kvaliteeti ja eluiga, ning 
vajadust näitajate järele, et mõõta 
ressursside tõhusat ja mõjusat kasutust,
ning juhib sellega seoses tähelepanu
ökodisaini direktiivi täieliku rakendamise 
tähtsusele;

rakendamise tähtsust, ning ühtlasi
ökodisaini direktiivi täieliku rakendamise 
tähtsust;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Bas Eickhout

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab toorainete elutsüklil põhineva 
käsituse väljatöötamise, edendamise ja 
rakendamise tähtsust, suurendades nii 
selliste ainete kvaliteeti ja eluiga, ning 
vajadust näitajate järele, et mõõta 
ressursside tõhusat ja mõjusat kasutust, 
ning juhib sellega seoses tähelepanu 
ökodisaini direktiivi täieliku rakendamise 
tähtsusele;

4. rõhutab toorainete elutsüklil põhineva 
käsituse väljatöötamise, edendamise ja 
rakendamise tähtsust, suurendades nii 
selliste ainete kvaliteeti ja eluiga, ning 
vajadust näitajate järele, et mõõta 
ressursside tõhusat ja mõjusat kasutust, 
ning juhib sellega seoses tähelepanu 
ökodisaini direktiivi täieliku rakendamise 
tähtsusele, keskendudes laiemalt 
ressursitõhususele ja muudele 
keskkonnamõjudele peale 
energiatõhususe; nõuab lisaks 
kohustusliku ringlussevõtu ja ressursside 
nõuete lisamist kõigile 
rakendusmeetmetele alates 2013. aastast;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Judith A. Merkies

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab toorainete elutsüklil põhineva 
käsituse väljatöötamise, edendamise ja 
rakendamise tähtsust, suurendades nii 
selliste ainete kvaliteeti ja eluiga, ning 
vajadust näitajate järele, et mõõta 
ressursside tõhusat ja mõjusat kasutust, 
ning juhib sellega seoses tähelepanu 
ökodisaini direktiivi täieliku rakendamise 
tähtsusele;

4. rõhutab toorainete elutsüklil põhineva 
käsituse väljatöötamise, edendamise ja 
rakendamise tähtsust, suurendades nii 
selliste ainete kvaliteeti ja eluiga, ning 
vajadust näitajate järele, et mõõta 
ressursside tõhusat ja mõjusat kasutust;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab toorainete elutsüklil põhineva 
käsituse väljatöötamise, edendamise ja 
rakendamise tähtsust, suurendades nii 
selliste ainete kvaliteeti ja eluiga, ning 
vajadust näitajate järele, et mõõta 
ressursside tõhusat ja mõjusat kasutust, 
ning juhib sellega seoses tähelepanu 
ökodisaini direktiivi täieliku rakendamise 
tähtsusele;

4. rõhutab toorainete elutsüklil põhineva 
käsituse väljatöötamise, edendamise ja 
rakendamise tähtsust, suurendades nii 
selliste ainete kvaliteeti ja eluiga, ning 
vajadust näitajate järele, et mõõta 
ressursside tõhusat ja mõjusat kasutust ja 
tuvastada ainete kaevandamise ja 
kasutamise keskkonnamõjud, ning juhib 
sellega seoses tähelepanu ökodisaini 
direktiivi täieliku rakendamise ning selle 
ressursitõhususele laiendamise tähtsusele;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab toorainete elutsüklil põhineva 
käsituse väljatöötamise, edendamise ja 
rakendamise tähtsust, suurendades nii 
selliste ainete kvaliteeti ja eluiga, ning 
vajadust näitajate järele, et mõõta 
ressursside tõhusat ja mõjusat kasutust, 
ning juhib sellega seoses tähelepanu 
ökodisaini direktiivi täieliku rakendamise 
tähtsusele;

4. rõhutab toodete kõrgema kvaliteedi 
tagamise tähtsust, et suurendada 
ressursside kasutamise tõhusust, ning 
vajadust näitajate järele, et mõõta 
ressursside tõhusat ja mõjusat kasutust, 
ning juhib tähelepanu ökodisaini direktiivi 
täieliku rakendamise tähtsusele;

Or. es

Muudatusettepanek 37
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab toorainete elutsüklil põhineva 
käsituse väljatöötamise, edendamise ja 
rakendamise tähtsust, suurendades nii 
selliste ainete kvaliteeti ja eluiga, ning 
vajadust näitajate järele, et mõõta 
ressursside tõhusat ja mõjusat kasutust, 
ning juhib sellega seoses tähelepanu 
ökodisaini direktiivi täieliku rakendamise 
tähtsusele;

4. rõhutab toorainete elutsüklil põhineva 
käsituse väljatöötamise, edendamise ja 
rakendamise tähtsust, suurendades nii 
selliste ainete kvaliteeti ja eluiga, ning 
vajadust näitajate järele, et mõõta 
ressursside tõhusat ja mõjusat kasutust, 
ning juhib sellega seoses tähelepanu 
ökodisaini direktiivi täieliku rakendamise 
tähtsusele; juhib tähelepanu sellele, et 
innovatsioon on hädavajalik eeldus 
selleks, et astuda vastu uutele 
väljakutsetele ning ressursitõhusus peab 
moodustama ühtse osa teadustegevust ja 
innovatsiooni edendava poliitikaga, mis 
suurendab Euroopa ettevõtete 
konkurentsivõimet;

Or. it

Muudatusettepanek 38
Kriton Arsenis
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Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab toorainete elutsüklil põhineva 
käsituse väljatöötamise, edendamise ja 
rakendamise tähtsust, suurendades nii
selliste ainete kvaliteeti ja eluiga, ning 
vajadust näitajate järele, et mõõta 
ressursside tõhusat ja mõjusat kasutust, 
ning juhib sellega seoses tähelepanu 
ökodisaini direktiivi täieliku rakendamise 
tähtsusele;

4. rõhutab toorainete elutsüklil põhineva 
käsituse väljatöötamise, edendamise ja 
rakendamise tähtsust, võttes nii arvesse 
toorainete kaevandamise ja kasutamisega 
seotud väliseid keskkonnakulusid,
suurendades selliste ainete kvaliteeti ja 
eluiga, ning vajadust näitajate järele, et 
mõõta ressursside tõhusat ja mõjusat 
kasutust, ning juhib sellega seoses 
tähelepanu ökodisaini direktiivi täieliku 
rakendamise tähtsusele;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Judith A. Merkies

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. innustab komisjoni töötama välja 
ringlussevõtu strateegia, mille kohaselt 
toimub taastamine jäätmete tekkekohale 
võimalikult lähedal, hõlmates sealhulgas 
reovee puhastamist, kuna see võimaldaks
taastada suuremas kontsentratsioonis 
tooraineid, vältida taastamatust, 
vähendada negatiivset mõju keskkonnale 
ning võib olla energiatõhusam;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. juhib tähelepanu ökodisaini direktiivi 
täieliku rakendamise tähtsusele; usub, et 
disainerite ja teadlaste rolli tuleks 
aktiivselt arvesse võtta toorainete tõhusa 
ja mõjusa kasutamise tagamisel toodete 
kogu elutsükli jooksul, kuna kõrge 
kvaliteediga ringlussevõtt saab toimuda 
vaid juhul kui kogu tarneahel on suletud 
ja kõik sidusrühmad teevad kõrge 
taaskasutuse määra tagamiseks koostööd; 

Or. en

Muudatusettepanek 41
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel tootja 
vastutust õigusaktides veelgi suurendada, 
et tagada parem toorainete taastamine, 
korduvkasutus, ringlussevõetavus ja 
taaskasutatavus ning ergutada toorainete 
tõhusat kasutust;

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel tootja 
vastutust õigusaktides veelgi suurendada, 
et tagada parem toorainete taastamine, 
korduvkasutus, ringlussevõetavus ja 
taaskasutatavus ning ergutada toorainete 
tõhusat kasutust, rõhutab seoses sellega 
tõhusa ringluse tähtsust majanduses;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Julie Girling

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel tootja 
vastutust õigusaktides veelgi suurendada, 

5. palub komisjonil kooskõlas jäätmete 
raamdirektiivi artikliga 8 edendada 
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et tagada parem toorainete taastamine, 
korduvkasutus, ringlussevõetavus ja 
taaskasutatavus ning ergutada toorainete 
tõhusat kasutust;

liikmesriikides suuremat tootja vastutust;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Bas Eickhout

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel tootja 
vastutust õigusaktides veelgi suurendada, 
et tagada parem toorainete taastamine,
korduvkasutus, ringlussevõetavus ja 
taaskasutatavus ning ergutada toorainete 
tõhusat kasutust;

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel tootja 
vastutust õigusaktides veelgi suurendada, 
kutsudes eelkõige komisjoni vaatama läbi 
ökodisaini direktiivi, kasutuselt 
kõrvaldatud sõidukite direktiivi, elektri- ja 
elektroonikseadmete jäätmete direktiivi ja 
patareidirektiivi, et tagada parem 
toorainete korduvkasutus, 
ringlussevõetavus ja taaskasutatavus ning 
ergutada toorainete tõhusat kasutust 
muuhulgas täpsemate lammutamise 
nõuete kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Judith A. Merkies

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel tootja 
vastutust õigusaktides veelgi suurendada, 
et tagada parem toorainete taastamine, 
korduvkasutus, ringlussevõetavus ja 
taaskasutatavus ning ergutada toorainete 
tõhusat kasutust;

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel tootja 
vastutust õigusaktides veelgi suurendada, 
et tagada parem toorainete taastamine, 
korduvkasutus, taastoodetavus,
ringlussevõetavus ja taaskasutatavus ning 
ergutada toorainete tõhusat kasutust;
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Or. en

Muudatusettepanek 45
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel tootja 
vastutust õigusaktides veelgi suurendada, 
et tagada parem toorainete taastamine,
korduvkasutus, ringlussevõetavus ja 
taaskasutatavus ning ergutada toorainete 
tõhusat kasutust;

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
jäätmete tekke ennetamise ja 
ringlussevõtu innustamiseks veelgi 
suurendada asjaomaste majanduslike 
meetmete, sealhulgas algatuste ja 
maksude ning tootja vastutuse skeemide
kasutamist ja välja töötamist õigusaktides, 
et tagada parem toorainete ringlussevõtt,
korduvkasutus, ringlussevõetavus ja 
taaskasutatavus ning ergutada toorainete 
tõhusat kasutust; 

Or. en

Muudatusettepanek 46
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
tootja vastutust õigusaktides veelgi 
suurendada, et tagada parem toorainete 
taastamine, korduvkasutus, 
ringlussevõetavus ja taaskasutatavus ning 
ergutada toorainete tõhusat kasutust;

5. rõhutab, et Euroopa tootjad juba 
kannavad Euroopa keskkonnalastes 
õigusaktides nõutud vastutust ja kulusid;
seetõttu on vajalik, et ressursitõhususe 
poliitikat ei käsitleta täiendava 
kohustusena, mis sunniks Euroopa 
ettevõtteid toodangut vähendama, 
alandama tööhõivet ja ümber paigutama 
oma tegevust, millel oleks mitmekülgne 
mõju kogu ühiskonnale;

Or. it
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Muudatusettepanek 47
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 5 – punkt a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
korraldama tarbijatele hariduse- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniaid, 
pidades silmas ringlussevõetud toodete 
kasutamist;

Or. ro

Muudatusettepanek 48
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on mures nanotehnoloogia 
kasutamise pärast toorainete puhul, 
näiteks hõbe nanoosakestes 
antibakteriaalseks tarbeks, mis võib 
muuta need toorained taastamatuks; 
nõuab keskkonnamõju hoolikat hindamist 
enne kui tehnika laialdasemalt kasutusele 
võetakse;

Or. en

Muudatusettepanek 49
João Ferreira

Arvamuse projekt
Lõige 5a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on seisukohal, et lisaks sellele, et 
materjalide ringlussevõtt (nii täielik kui 
võimalik) vähendab negatiivseid 
keskkonnamõjusid materjalide kasutuselt 
kõrvaldamisel (saasteainete jäägid) ja 
aitab lahendada paljude esmaste 
toorainete nappuse probleemi, loob see 
võimalusi kohaliku tööstuse 
arendamiseks; kutsub komisjoni üles 
toetama nende võimaluste elluviimist, mis 
on eriti tähtsad praegustes kriisioludes;

Or. pt

Muudatusettepanek 50
Lucas Hartong

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil arendada välja kõigi 
toorainete jaoks järelevalveahela süsteem, 
mis kohustab tootjaid registreerima 
toorainete päritolu läbipaistva süsteemi 
kaudu sarnaselt olemasolevatele 
süsteemidele (metsahoolde nõukogu ja 
FLEGT ebaseaduslike toorainete jaoks) 
ning võimaldab edaspidi töötada välja 
toorainete jaoks säästvuse kriteeriumid;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 51
Julie Girling

Arvamuse projekt
Lõige 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil arendada välja kõigi 
toorainete jaoks järelevalveahela süsteem, 
mis kohustab tootjaid registreerima 
toorainete päritolu läbipaistva süsteemi 
kaudu sarnaselt olemasolevatele 
süsteemidele (metsahoolde nõukogu ja 
FLEGT ebaseaduslike toorainete jaoks) 
ning võimaldab edaspidi töötada välja 
toorainete jaoks säästvuse kriteeriumid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 52
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil arendada välja kõigi 
toorainete jaoks järelevalveahela süsteem, 
mis kohustab tootjaid registreerima 
toorainete päritolu läbipaistva süsteemi 
kaudu sarnaselt olemasolevatele 
süsteemidele (metsahoolde nõukogu ja 
FLEGT ebaseaduslike toorainete jaoks) 
ning võimaldab edaspidi töötada välja 
toorainete jaoks säästvuse kriteeriumid;

6. kutsub komisjoni üles hindama kõigi 
toorainete jaoks järelevalveahela süsteemi 
otstarbekust, mis kohustab tootjaid 
registreerima toorainete päritolu läbipaistva 
süsteemi kaudu sarnaselt olemasolevatele 
süsteemidele (metsahoolde nõukogu ja 
FLEGT ebaseaduslike toorainete jaoks) 
ning võimaldab edaspidi töötada välja 
toorainete jaoks säästvuse kriteeriumid;

Or. it

Muudatusettepanek 53
Karl-Heinz Florenz

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil arendada välja kõigi 6. palub komisjonil uurida võimalusi 
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toorainete jaoks järelevalveahela süsteem, 
mis kohustab tootjaid registreerima 
toorainete päritolu läbipaistva süsteemi 
kaudu sarnaselt olemasolevatele 
süsteemidele (metsahoolde nõukogu ja 
FLEGT ebaseaduslike toorainete jaoks) 
ning võimaldab edaspidi töötada välja 
toorainete jaoks säästvuse kriteeriumid;

arendada välja võimalusel kõigi toorainete 
jaoks järelevalveahela süsteem, mis 
kohustab tootjaid registreerima toorainete 
päritolu läbipaistva süsteemi kaudu 
sarnaselt olemasolevatele süsteemidele 
(metsahoolde nõukogu ja FLEGT 
ebaseaduslike toorainete jaoks) ning 
võimaldab edaspidi töötada välja toorainete 
jaoks säästvuse kriteeriumid;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Bas Eickhout

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil arendada välja kõigi 
toorainete jaoks järelevalveahela süsteem, 
mis kohustab tootjaid registreerima 
toorainete päritolu läbipaistva süsteemi 
kaudu sarnaselt olemasolevatele 
süsteemidele (metsahoolde nõukogu ja 
FLEGT ebaseaduslike toorainete jaoks) 
ning võimaldab edaspidi töötada välja 
toorainete jaoks säästvuse kriteeriumid;

6. palub komisjonil arendada välja kõigi 
toorainete jaoks järelevalveahela süsteem, 
mis kohustab tootjaid registreerima 
toorainete päritolu läbipaistva süsteemi 
kaudu sarnaselt olemasolevatele 
süsteemidele (näiteks määrus (EL) nr 
995/2010 puidu ja puittoodete kohta) ning 
võimaldab edaspidi töötada välja toorainete 
jaoks säästvuse kriteeriumid;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Judith A. Merkies

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil arendada välja kõigi 
toorainete jaoks järelevalveahela süsteem, 
mis kohustab tootjaid registreerima 
toorainete päritolu läbipaistva süsteemi 

6. palub komisjonil arendada välja kõigi 
toorainete jaoks järelevalveahela süsteem, 
mis kohustab tootjaid registreerima 
toorainete päritolu läbipaistva süsteemi 
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kaudu sarnaselt olemasolevatele 
süsteemidele (metsahoolde nõukogu ja 
FLEGT ebaseaduslike toorainete jaoks) 
ning võimaldab edaspidi töötada välja 
toorainete jaoks säästvuse kriteeriumid;

kaudu sarnaselt olemasolevatele 
kasutatavatele süsteemidele (näiteks
metsahoolde nõukogu ja FLEGT 
ebaseaduslike toorainete jaoks), mida 
laiendataks mineraalsetele ja biootilistele 
toorainetele ning mis võimaldab edaspidi 
töötada välja toorainete jaoks säästvuse 
kriteeriumid;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab jäätmete raamdirektiivi 
nõuetekohast ja kiiret rakendamist ning 
prügilate kasutamise keelustamist 
ringlussevõetavate toorainete puhul, karme 
ja tõhusaid kriteeriume jäätmete 
põletamiseks koos energia tootmisega, mis 
peaksid põletamise asemel püüdlema 
toorainete korduvkasutuse ja ringlussevõtu 
poole;

7. nõuab jäätmete raamdirektiivi 
nõuetekohast ja kiiret rakendamist ning 
prügilate kasutamise keelustamist 
ringlussevõetavate toorainete puhul, karme 
ja tõhusaid kriteeriume jäätmete 
põletamiseks koos energia tootmisega, mis 
peaksid põletamise kõrval püüdlema ka
toorainete korduvkasutuse ja ringlussevõtu 
poole;

Or. it

Muudatusettepanek 57
Karl-Heinz Florenz

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab jäätmete raamdirektiivi 
nõuetekohast ja kiiret rakendamist ning 
prügilate kasutamise keelustamist 
ringlussevõetavate toorainete puhul, 
karme ja tõhusaid kriteeriume jäätmete 
põletamiseks koos energia tootmisega, mis 

7. nõuab jäätmete raamdirektiivi ning 
sellega seotud seadusandlike aktide 
nõuetekohast ja kiiret rakendamist ning 
ühtlasi prügilate kasutamise keelustamist 
töötlemata olmejäätmete puhul kuni 
aastani 2025 (võimalik, et järkjärgulise 
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peaksid põletamise asemel püüdlema 
toorainete korduvkasutuse ja ringlussevõtu 
poole;

lähenemise kaudu), karme ja tõhusaid 
kriteeriume jäätmete põletamiseks koos 
energia tootmisega, mis peaksid põletamise 
asemel püüdlema toorainete 
korduvkasutuse ja ringlussevõtu poole;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Bas Eickhout

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab jäätmete raamdirektiivi 
nõuetekohast ja kiiret rakendamist ning 
prügilate kasutamise keelustamist 
ringlussevõetavate toorainete puhul, 
karme ja tõhusaid kriteeriume jäätmete 
põletamiseks koos energia tootmisega, mis
peaksid põletamise asemel püüdlema 
toorainete korduvkasutuse ja 
ringlussevõtu poole;

7. nõuab jäätmete raamdirektiivi 
nõuetekohast ja kiiret rakendamist ning 
eelkõige jäätmehierarhia karmi 
kohaldamist, mis eelistab jäätmete 
põletamisele nende tekke vältimist, 
korduvkasutust ja ringlussevõttu; mõistab 
hukka asjaolu, et ringlussevõttu takistab 
sageli jäätmete käitlemise odavamate 
võimaluste kättesaadavus, näiteks 
ladestamine prügilasse või põletamine, 
millel on siiski olulised välismõjud ja 
maksumus ühiskonnale; nõuab seoses 
sellega maksualaseid meetmeid, millega 
kallutatakse konkurentsieelis 
ringlussevõtu kasuks;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Julie Girling

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab jäätmete raamdirektiivi 
nõuetekohast ja kiiret rakendamist ning 

7. nõuab jäätmete raamdirektiivi 
nõuetekohast ja kiiret rakendamist;
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prügilate kasutamise keelustamist 
ringlussevõetavate toorainete puhul, 
karme ja tõhusaid kriteeriume jäätmete 
põletamiseks koos energia tootmisega, mis 
peaksid põletamise asemel püüdlema 
toorainete korduvkasutuse ja 
ringlussevõtu poole;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Judith A. Merkies

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab jäätmete raamdirektiivi 
nõuetekohast ja kiiret rakendamist ning 
prügilate kasutamise keelustamist 
ringlussevõetavate toorainete puhul, karme 
ja tõhusaid kriteeriume jäätmete 
põletamiseks koos energia tootmisega, mis 
peaksid põletamise asemel püüdlema 
toorainete korduvkasutuse ja ringlussevõtu 
poole;

7. nõuab jäätmete raamdirektiivi 
nõuetekohast ja kiiret rakendamist ning 
prügilate kasutamise keelustamist 
ringlussevõetavate toorainete puhul, karme 
ja tõhusaid kriteeriume jäätmete 
põletamiseks koos energia tootmisega, mis 
peaksid põletamise asemel püüdlema 
toorainete korduvkasutuse ja ringlussevõtu 
kui vahendi poole, millega taastada 
võimalikult palju kasulikke tooraineid nii 
varakult ja jäätmete tekkekohale nii 
lähedal kui võimalik, et vältida 
taastamatuks muutumist, vähendada mis 
tahes negatiivset keskkonnamõju ning 
suurendada energiatõhusust;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 7
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab jäätmete raamdirektiivi 
nõuetekohast ja kiiret rakendamist ning 
prügilate kasutamise keelustamist 
ringlussevõetavate toorainete puhul, karme 
ja tõhusaid kriteeriume jäätmete 
põletamiseks koos energia tootmisega, mis 
peaksid põletamise asemel püüdlema 
toorainete korduvkasutuse ja ringlussevõtu 
poole;

7. nõuab jäätmete raamdirektiivi 
nõuetekohast ja kiiret rakendamist ning 
progresseeruva prügilate kasutamise keelu 
kohaldamist ringlussevõetavate toorainete 
puhul, ökodisaini kriteeriumite 
väljatöötamist enamuse turul olevate 
toodete ringlussevõetavuse tagamiseks 
ning karme ja tõhusaid kriteeriume 
jäätmete põletamiseks koos energia 
tootmisega, mis peaksid põletamise asemel 
püüdlema toorainete korduvkasutuse ja
ringlussevõtu poole;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab jäätmete raamdirektiivi 
nõuetekohast ja kiiret rakendamist ning
prügilate kasutamise keelustamist
ringlussevõetavate toorainete puhul, karme 
ja tõhusaid kriteeriume jäätmete 
põletamiseks koos energia tootmisega, mis 
peaksid põletamise asemel püüdlema 
toorainete korduvkasutuse ja 
ringlussevõtu poole;

7. nõuab jäätmete raamdirektiivi 
nõuetekohast ja kiiret rakendamist, et 
vältida prügilate kasutamist
ringlussevõetavate toorainete puhul, ning
karme ja tõhusaid kriteeriume jäätmete
taaskasutamiseks jäätmehierarhia alusel
koos energia tootmisega, et vältida nende 
kõrvaldamist;

Or. es

Muudatusettepanek 63
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 7
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab jäätmete raamdirektiivi 
nõuetekohast ja kiiret rakendamist ning 
prügilate kasutamise keelustamist 
ringlussevõetavate toorainete puhul, karme 
ja tõhusaid kriteeriume jäätmete 
põletamiseks koos energia tootmisega, mis 
peaksid põletamise asemel püüdlema 
toorainete korduvkasutuse ja ringlussevõtu 
poole;

7. nõuab jäätmete raamdirektiivi 
nõuetekohast ja kiiret rakendamist ning 
prügilate kasutamise keelustamist 
ringlussevõetavate toorainete puhul, 
eesmärkidele vastavaid ja tõhusaid 
kriteeriume jäätmete põletamiseks koos 
energia tootmisega, mis peaksid püüdlema 
toorainete korduvkasutuse ja ringlussevõtu 
poole;

Or. fi

Muudatusettepanek 64
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab jäätmete raamdirektiivi 
nõuetekohast ja kiiret rakendamist ning 
prügilate kasutamise keelustamist 
ringlussevõetavate toorainete puhul, 
karme ja tõhusaid kriteeriume jäätmete 
põletamiseks koos energia tootmisega, mis 
peaksid põletamise asemel püüdlema 
toorainete korduvkasutuse ja 
ringlussevõtu poole;

7. nõuab jäätmete raamdirektiivi 
nõuetekohast ja kiiret rakendamist ning 
eriti käitlusviiside hierarhiaseerimist, mis 
eelistaks toorainete korduvkasutust, 
ringlussevõttu ja seejärel väärtust loovaid 
hävitamismeetodeid, jätkates nii samm-
sammult prügilate kasutuse vähendamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Bas Eickhout

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. nõustub komisjoni analüüsiga, mille 
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kohaselt on olemasolevate jäätmeid
käsitlevate õigusaktide parem 
rakendamine ja jõustamine Euroopas 
ressursitõhususe edendamisel keskse 
tähtsusega ning kutsub seetõttu komisjoni 
üles esitama 2011. aasta lõpuks 
ettepanekut ELi jäätmete rakendamise 
ameti loomise kohta koos eraldi Euroopa 
asutusega, mis teostab otseseid 
keskkonnakontrolle, kuna olemasolevate 
õigusaktide parem rakendamine võib 
lisaks keskkonnale ja inimeste tervisele 
kasu toomisele anda ka olulist 
majanduslikku kasu ning parandada 
juurdepääsu väärtuslikele teisestele 
toorainetele;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. usub, et mitmes direktiivis juba 
kehtestatud eesmärke seoses jäätmete 
kogumise ja töötlemisega tuleks veelgi 
laiendada ning püüelda ainete kõige 
kvaliteetsema ja koguseliselt suurima 
taastamise poole ringlussevõtu kõigis 
etappides, milleks on kogumine, 
lammutamine, eeltöötlemine ja 
ringlussevõtt/rafineerimine;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Esther de Lange

Arvamuse projekt
Lõige 7 – punkt a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. juhib sellega seoses tähelepanu, kui 
tähtis on mitte raisata sõnnikust saadavat 
toormaterjali ja toitaineid, ning kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles edendama 
sõnniku töötlemist; märgib selles seoses 
kääritussaaduste määratlemise tähtsust 
väetise asendajana;

Or. nl

Muudatusettepanek 68
Karin Kadenbach

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. palub komisjonil jäätmete 
raamdirektiivi nõuetekohaseks ja kiireks 
rakendamiseks, prügilate kasutamise 
keelustamiseks ringlussevõetavate 
toorainete puhul, koos energia tootmisega 
jäätmete põletamise karmide ja tõhusate 
kriteeriumide rakendamiseks, mis peaksid 
püüdlema toorainete korduvkasutuse ja 
ringlussevõtu poole, esitada ettepanek 
nõukogu 26. aprilli 1999. aasta prügilaid 
käsitleva direktiivi 1999/31/EÜ muutmise 
kohta ning arendada edasi ja laiendada 
artikli 5 lõikes 2 nimetatud eesmärke.
Alates 2020. aastast peab jäätmete 
raamdirektiivi tähenduses laienema 
biolagunevate olmejäätmete prügilasse 
ladestamise keelu jäätmeid vähendav 
eesmärk kõigile biolagunevatele 
jäätmetele ja olema kehtestatud jäätmete 
5% vähendamise eesmärk;

Or. de
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Muudatusettepanek 69
Lucas Hartong

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. palub komisjonil ühendada bioloogilise 
mitmekesisuse tegevuskava eesmärgid 
toorainestrateegiaga, et tugevdada 
majanduse ja keskkonna vahelist seost ja 
arvestada toorainete kaevandamise, 
tootmise, kasutamise ja kõrvaldamise 
keskkonnamõjudega; nõuab tungivalt, et 
komisjon toetaks strateegilise 
maakasutuse planeerimise arendamist 
kõikides liikmesriikides, et tasakaalustada 
toorainete kaevandamist teiste 
maakasutuse vajadustega ning kaitsta 
keskkonda ja bioloogilist mitmekesisust;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 70
Karl-Heinz Florenz

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. palub komisjonil ühendada bioloogilise 
mitmekesisuse tegevuskava eesmärgid 
toorainestrateegiaga, et tugevdada 
majanduse ja keskkonna vahelist seost ja 
arvestada toorainete kaevandamise, 
tootmise, kasutamise ja kõrvaldamise 
keskkonnamõjudega; nõuab tungivalt, et 
komisjon toetaks strateegilise 
maakasutuse planeerimise arendamist 
kõikides liikmesriikides, et tasakaalustada 
toorainete kaevandamist teiste 
maakasutuse vajadustega ning kaitsta 
keskkonda ja bioloogilist mitmekesisust;

8. palub komisjonil tagada, et bioloogilist
mitmekesisust käsitlevaid õigusakte 
rakendatakse sidusalt ning nõuab 
tungivalt, et komisjon kasutaks kõiki 
võimalikke vahendeid tagamaks, et 
liikmesriigid järgivad komisjoni 
seisukohta, mille kohaselt on Natura 2000 
aladel või nende lähedal võimalik 
ühildada kaevandamistegevus 
keskkonnakaitse ja loodusliku 
mitmekesisusega, ning et liikmesriigid ei 
peaks eirama naaberriikide toorainete 
nõudlust; nõuab tungivalt, et komisjon 
levitaks laialdasemalt oma juuli 2010 
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suuniste dokumendi järeldusi;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Judith A. Merkies

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. palub komisjonil ühendada bioloogilise 
mitmekesisuse tegevuskava eesmärgid
toorainestrateegiaga, et tugevdada 
majanduse ja keskkonna vahelist seost ja 
arvestada toorainete kaevandamise, 
tootmise, kasutamise ja kõrvaldamise 
keskkonnamõjudega; nõuab tungivalt, et 
komisjon toetaks strateegilise maakasutuse 
planeerimise arendamist kõikides 
liikmesriikides, et tasakaalustada toorainete 
kaevandamist teiste maakasutuse 
vajadustega ning kaitsta keskkonda ja 
bioloogilist mitmekesisust;

8. palub komisjonil ühendada bioloogilise 
mitmekesisuse tegevuskava eesmärgid 
toorainestrateegiaga, et tugevdada 
majanduse ja keskkonna vahelist seost ja 
arvestada toorainete kaevandamise, 
tootmise, kasutamise ja kõrvaldamise 
keskkonnamõjudega; nõuab tungivalt, et 
komisjon toetaks strateegilise maakasutuse 
planeerimise arendamist kõikides 
liikmesriikides, et tasakaalustada toorainete 
kaevandamist teiste maakasutuse 
vajadustega ning kaitsta keskkonda ja 
bioloogilist mitmekesisust; väidab, et 
toorainete kaevandamisel on vaja uut 
lähenemisviisi, kuna vaikimisi 
kavandatakse kaevandamiseks ainult 
mitteelumaa või mittetööstuslike 
piirkondade kasutamist, nagu näiteks 
tundlikud Natura 2000 alad, samal ajal 
kui paremad kaevandamiskohad võivad 
juba muul eesmärgil kasutusel olla;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Anja Weisgerber

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. rõhutab sisemiste toorainete kui 
Euroopa tööstuse toorainevarude 
kindlustamise aluse tähtsust; kutsub 
seega liikmesriike üles kasutama 
pikaajaliselt säästlikult piirkondliku ja 
piirkondadevahelise tähtsusega 
loodusvarade allikaid; palub lisaks 
Euroopa Komisjonil parandada sisemiste 
toorainete tootmise raamtingimusi, 
kusjuures maavaramaardlatele 
juurdepääsu jätkusuutlikuks 
kindlustamiseks kaalutakse võimalikes 
uutes või läbivaatamisel olevates 
kehtivates direktiivides ja määrustes 
ökoloogilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke 
huve;

Or. de

Muudatusettepanek 73
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. tervitab instrumentide ja näitajate
väljatöötamist, nii nagu ökosüsteemide ja 
bioloogilise mitmekesisuse majanduslikke 
aspekte käsitlevas aruandes (TEEB), 
millega hinnatakse ümber loodusliku 
mitmekesisuse ja ökosüsteemide rahaline 
väärtus ning antakse oluline hinnang 
kaevandamise, toorainete kasutamise ja 
hävitamise tegeliku maksumuse kohta ja 
võetakse seega arvesse väliskulusid; 
nõuab tungivalt, et komisjon edendaks ja 
innustaks kõnealuste seadusandlike 
aktide väljatöötamist ja kasutamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 74
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. rõhutab, et õnnetusjuhtumite 
ennetamiseks ja kaevandatava ala 
taastamiseks tuleb maavarade 
kaevandamisel pidada kinni kõige 
rangematest tööohutuse ja 
keskkonnakaitse nõuetest; 

Or. es

Muudatusettepanek 75
János Áder

Arvamuse projekt
Lõige 8 – punkt a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. märgib, et samal ajal, kui 
kaevandamisel tsüaniidi kasutamine, mis 
kujutab endast tõsist keskkonnaohtu, 
võimaldab saada ühest tonnist maagist 
vaid kaks grammi kulda, saab ühest 
tonnist kasutatud mobiiltelefonidest 
vajaduseta kasutada tsüaniidi 150 korda 
rohkem ehk ligi 300 grammi kulda; 
meenutab seetõttu komisjonile parlamendi 
5. mai 2010. aasta resolutsiooni 
kaevandamisel tsüaniidi kasutamise 
üldise keelustamise kohta Euroopa Liidus 
2011. aasta lõpuks;

Or. hu

Muudatusettepanek 76
Lucas Hartong
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Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab ettevõtte ühiskondliku 
vastutuse rolli ning kõrgeimate 
rahvusvaheliste keskkonna- ja sotsiaalsete 
standardite järgimist ning parima 
võimaliku tehnoloogia rakendamist; 
palub komisjonil järgida USA Dodd-
Franki seaduse mõtet 
konfliktimineraalide suhtes ning nõuab 
tungivalt, et komisjon teeks seadusandliku 
ettepaneku; toetab mäetööstuse 
läbipaistvuse algatust (EITI);

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 77
Karl-Heinz Florenz

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab ettevõtte ühiskondliku vastutuse 
rolli ning kõrgeimate rahvusvaheliste 
keskkonna- ja sotsiaalsete standardite 
järgimist ning parima võimaliku 
tehnoloogia rakendamist; palub komisjonil 
järgida USA Dodd-Franki seaduse mõtet 
konfliktimineraalide suhtes ning nõuab 
tungivalt, et komisjon teeks seadusandliku 
ettepaneku; toetab mäetööstuse 
läbipaistvuse algatust (EITI);

9. rõhutab ettevõtte ühiskondliku vastutuse 
rolli ning kõrgeimate rahvusvaheliste 
keskkonna- ja sotsiaalsete standardite 
järgimist ning parima võimaliku 
tehnoloogia rakendamist; palub komisjonil 
võimalusel järgida USA Dodd-Franki 
seaduse mõtet konfliktimineraalide suhtes 
ning nõuab tungivalt, et komisjon teeks 
seadusandliku ettepaneku; toetab 
mäetööstuse läbipaistvuse algatust (EITI);

Or. en

Muudatusettepanek 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Arvamuse projekt
Lõige 9
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab ettevõtte ühiskondliku vastutuse 
rolli ning kõrgeimate rahvusvaheliste 
keskkonna- ja sotsiaalsete standardite 
järgimist ning parima võimaliku 
tehnoloogia rakendamist; palub komisjonil 
järgida USA Dodd-Franki seaduse mõtet 
konfliktimineraalide suhtes ning nõuab 
tungivalt, et komisjon teeks seadusandliku 
ettepaneku; toetab mäetööstuse 
läbipaistvuse algatust (EITI); 

9. rõhutab ettevõtte ühiskondliku vastutuse 
rolli ning kõrgeimate rahvusvaheliste 
keskkonna- ja tööõiguse standardite 
järgimist ning parima võimaliku 
tehnoloogia rakendamist; rõhutab lisaks 
suurt vastutust, mida kannavad 
kaevandavad ettevõtjad, tagamaks, et 
kaevandamine ei avaldaks kahjulikku 
mõju läheduses elavatele inimestele; 
palub komisjonil järgida USA Dodd-Franki 
seaduse mõtet konfliktimineraalide suhtes 
ning nõuab tungivalt, et komisjon teeks 
seadusandliku ettepaneku; toetab 
mäetööstuse läbipaistvuse algatust (EITI);

Or. sv

Muudatusettepanek 79
Judith A. Merkies

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. rõhutab, et arengupoliitika ei ole 
toorainete diplomaatia vahendiks; 
nõustub, et kaubanduslepingud peaksid 
andma vajaliku paindlikkuse toetamaks 
arenguriike seoste loomisel kaevandamise 
harust kohaliku tööstuse suunas; usub, et 
riikide ressursisõltumatust tuleb austada 
ning palub komisjonil võtta selles 
kontekstis diferentseeritud lähenemisviis, 
mis arvestab riikide erinevat konteksti, nii 
et arenguriikide arengueesmärke ega 
industrialiseerimist ohtu ei seata;

Or. en
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Muudatusettepanek 80
João Ferreira

Arvamuse projekt
Lõige 9a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. rõhutab, et vaja on järjepidevust 
koostöö- ja arenguabipoliitikas 
väljakuulutatud eesmärkidega; on 
seisukohal, et toorainerikkaid 
arenguriike, ei tohi taandada toorainete 
netoimportijate rolli, vaid tuleb vastupidi 
arendada nende endi tööstus- ja 
arengupoliitikat väärtusahelas edasi; 
lükkab tagasi niinimetatud „tooraine 
diplomaatia“ varjus peituva 
uuskolonialistliku visiooni;

Or. pt

Muudatusettepanek 81
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. nõuab materjalide kasutusviisist 
lahutatud säästvamate 
majandusmeetodite aktiivset 
kasutuselevõttu ja edendamist, et tagada 
tulevikus toorainete kättesaadavus ELis; 
nõuab, et komisjon töötaks välja 
õigusaktid eesmärgiga kasutada 
maavarasid veelgi tõhusamalt ning vältida 
tagasilöögiefekte, soovitab komisjonil teha 
põhjalik uuring majandusliku laenamise 
mudelite kui kaupade omamise 
alternatiivide kohta ning nende mõju 
kohta materjalide kasutusele ja 
taastamisele;

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 82
Lucas Hartong

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. nõuab materjalide kasutusviisist 
lahutatud säästvamate 
majandusmeetodite aktiivset 
kasutuselevõttu ja edendamist, et tagada 
tulevikus toorainete kättesaadavus ELis; 
nõuab, et komisjon töötaks välja 
õigusaktid eesmärgiga kasutada 
maavarasid veelgi tõhusamalt ning vältida 
tagasilöögiefekte, soovitab komisjonil teha 
põhjalik uuring majandusliku laenamise 
mudelite kui kaupade omamise 
alternatiivide kohta ning nende mõju 
kohta materjalide kasutusele ja 
taastamisele;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 83
Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. nõuab materjalide kasutusviisist 
lahutatud säästvamate majandusmeetodite 
aktiivset kasutuselevõttu ja edendamist, et 
tagada tulevikus toorainete kättesaadavus 
ELis; nõuab, et komisjon töötaks välja 
õigusaktid eesmärgiga kasutada 
maavarasid veelgi tõhusamalt ning vältida 
tagasilöögiefekte, soovitab komisjonil teha 
põhjalik uuring majandusliku laenamise 
mudelite kui kaupade omamise 
alternatiivide kohta ning nende mõju kohta 

10. nõuab materjalide kasutusviisist 
lahutatud säästvamate majandusmeetodite 
aktiivset kasutuselevõttu ja edendamist, et 
tagada tulevikus toorainete kättesaadavus 
ELis; nõuab, et komisjon töötaks välja 
uued õigusaktid (näiteks rohelised 
sertifikaadid, mille eesmärgiks on 
suurendada teiseste toorainete 
kasutuselevõttu) eesmärgiga kasutada 
maavarasid veelgi tõhusamalt ning vältida 
tagasilöögiefekte, soovitab komisjonil teha 
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materjalide kasutusele ja taastamisele; põhjalik uuring majandusliku laenamise 
mudelite kui kaupade omamise 
alternatiivide kohta ning nende mõju kohta 
materjalide kasutusele ja taastamisele; 
rõhutab, et selles osas on kõige 
suuremaks probleemiks vähene 
teadlikkus;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Julie Girling

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. nõuab materjalide kasutusviisist 
lahutatud säästvamate majandusmeetodite 
aktiivset kasutuselevõttu ja edendamist, et 
tagada tulevikus toorainete kättesaadavus 
ELis; nõuab, et komisjon töötaks välja 
õigusaktid eesmärgiga kasutada 
maavarasid veelgi tõhusamalt ning vältida 
tagasilöögiefekte, soovitab komisjonil teha
põhjalik uuring majandusliku laenamise 
mudelite kui kaupade omamise 
alternatiivide kohta ning nende mõju kohta 
materjalide kasutusele ja taastamisele;

10. nõuab materjalide kasutusviisist 
lahutatud säästvamate majandusmeetodite 
aktiivset kasutuselevõttu ja edendamist, et 
tagada tulevikus toorainete kättesaadavus 
ELis; nõuab, et komisjon töötaks välja 
lähenemisviisid eesmärgiga kasutada 
maavarasid veelgi tõhusamalt ning vältida 
tagasilöögiefekte, soovitab komisjonil teha 
põhjalik uuring majandusliku laenamise 
mudelite kui kaupade omamise 
alternatiivide kohta ning nende mõju kohta 
materjalide kasutusele ja taastamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. rõhutab, et majanduskasvu 
lahutamiseks toorainetest omab keskset 
tähtsust uus näitaja, mille ulatus on 
SKTst suurem ning mis mõõdab 
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ressursside kasutamist ja nende 
tootlikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 86
João Ferreira

Arvamuse projekt
Lõige 10a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. juhib tähelepanu toorainetega 
spekuleerimise ohtlikele tagajärgedele; on 
seisukohal, et füüsilist turgu ei tohi 
ähmastada „tuletisinstrumentide” 
finantsturuga, mille maht on aastate 
jooksul kasvanud ebaproportsionaalselt, 
mis nõuab selles valdkonnas 
kiireloomuliselt meetmete võtmist; 
rõhutab, kui tähtis on saada 
usaldusväärset ametlikku teavet tooraine 
füüsiliste varude voogude kohta;

Or. pt

Muudatusettepanek 87
Karl-Heinz Florenz

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks 
maavaramaksu, energia tootmiseks 
mittekasutatavate toorainete maksu ning 
vee- ja maakasutusmaksu mõju, eelkõige 
kõrvalmõju, nagu mittesäästlik 
asendamine, maksudest kõrvalehoidmine 
või majandustegevuse üleviimine 
kolmandatesse riikidesse; juhib 
tähelepanu sellele, et maavaramaks võib 

välja jäetud
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muuta maavarad veelgi väärtuslikumaks, 
mille tulemuseks on toorainete parem 
kasutamine, nende korduvkasutus ja 
ringlussevõtt ning maavarade väiksem 
eksport.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Lucas Hartong

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks 
maavaramaksu, energia tootmiseks 
mittekasutatavate toorainete maksu ning 
vee- ja maakasutusmaksu mõju, eelkõige 
kõrvalmõju, nagu mittesäästlik 
asendamine, maksudest kõrvalehoidmine 
või majandustegevuse üleviimine 
kolmandatesse riikidesse; juhib 
tähelepanu sellele, et maavaramaks võib 
muuta maavarad veelgi väärtuslikumaks, 
mille tulemuseks on toorainete parem 
kasutamine, nende korduvkasutus ja 
ringlussevõtt ning maavarade väiksem 
eksport.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 89
Julie Girling

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks 
maavaramaksu, energia tootmiseks 
mittekasutatavate toorainete maksu ning 
vee- ja maakasutusmaksu mõju, eelkõige 

välja jäetud
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kõrvalmõju, nagu mittesäästlik 
asendamine, maksudest kõrvalehoidmine 
või majandustegevuse üleviimine 
kolmandatesse riikidesse; juhib 
tähelepanu sellele, et maavaramaks võib 
muuta maavarad veelgi väärtuslikumaks, 
mille tulemuseks on toorainete parem 
kasutamine, nende korduvkasutus ja 
ringlussevõtt ning maavarade väiksem 
eksport.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks 
maavaramaksu, energia tootmiseks 
mittekasutatavate toorainete maksu ning 
vee- ja maakasutusmaksu mõju, eelkõige 
kõrvalmõju, nagu mittesäästlik 
asendamine, maksudest kõrvalehoidmine 
või majandustegevuse üleviimine 
kolmandatesse riikidesse; juhib 
tähelepanu sellele, et maavaramaks võib 
muuta maavarad veelgi väärtuslikumaks, 
mille tulemuseks on toorainete parem 
kasutamine, nende korduvkasutus ja 
ringlussevõtt ning maavarade väiksem 
eksport.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 91
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Lõige 11
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks
maavaramaksu, energia tootmiseks 
mittekasutatavate toorainete maksu ning 
vee- ja maakasutusmaksu mõju, eelkõige 
kõrvalmõju, nagu mittesäästlik 
asendamine, maksudest kõrvalehoidmine 
või majandustegevuse üleviimine 
kolmandatesse riikidesse; juhib 
tähelepanu sellele, et maavaramaks võib
muuta maavarad veelgi väärtuslikumaks, 
mille tulemuseks on toorainete parem 
kasutamine, nende korduvkasutus ja 
ringlussevõtt ning maavarade väiksem 
eksport.

11. palub komisjonil uurida
maavaramaksu, energia tootmiseks 
mittekasutatavate toorainete maksu ning 
vee- ja maakasutusmaksu mõju, eelkõige 
kõrvalmõju, nagu mittesäästlik 
asendamine, maksudest kõrvalehoidmine 
või majandustegevuse üleviimine 
kolmandatesse riikidesse;

Or. it

Muudatusettepanek 92
Bas Eickhout

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks 
maavaramaksu, energia tootmiseks 
mittekasutatavate toorainete maksu ning 
vee- ja maakasutusmaksu mõju, eelkõige 
kõrvalmõju, nagu mittesäästlik 
asendamine, maksudest kõrvalehoidmine 
või majandustegevuse üleviimine 
kolmandatesse riikidesse; juhib tähelepanu 
sellele, et maavaramaks võib muuta 
maavarad veelgi väärtuslikumaks, mille 
tulemuseks on toorainete parem 
kasutamine, nende korduvkasutus ja 
ringlussevõtt ning maavarade väiksem 
eksport.

11. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks 
maavaramaksu, energia tootmiseks 
mittekasutatavate toorainete maksu ning 
vee- ja maakasutusmaksu mõju, eelkõige 
kõrvalmõju, nagu mittesäästlik 
asendamine, maksudest kõrvalehoidmine 
või majandustegevuse üleviimine 
kolmandatesse riikidesse, ning esitaks 
sellel otstarbel kooskõlas ressursitõhususe 
prioriteediga ettepanekud ELi õigusaktide 
kohta; juhib tähelepanu sellele, et esmaste 
toorainete, nagu metallide, maksustamine 
aitaks juhtida konkurentsieelise uute 
ainete kaevandamiselt ringlussevõtule 
ning aitaks viia maksukoorma tööjõult 
maavaradele;

Or. en
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Muudatusettepanek 93
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks 
maavaramaksu, energia tootmiseks 
mittekasutatavate toorainete maksu ning 
vee- ja maakasutusmaksu mõju, eelkõige 
kõrvalmõju, nagu mittesäästlik 
asendamine, maksudest kõrvalehoidmine 
või majandustegevuse üleviimine 
kolmandatesse riikidesse; juhib 
tähelepanu sellele, et maavaramaks võib 
muuta maavarad veelgi väärtuslikumaks, 
mille tulemuseks on toorainete parem 
kasutamine, nende korduvkasutus ja 
ringlussevõtt ning maavarade väiksem 
eksport.

11. nõuab tungivalt kõigi juba käsutuses 
olevate õiguslike ja rahaliste vahendite 
hoolikat hindamist, et edendada ja 
tõhustada maavarade, energia tootmiseks 
mittekasutatavate toorainete ning vee- ja 
maakasutusõiguse kasutamist;

Or. it

Muudatusettepanek 94
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks 
maavaramaksu, energia tootmiseks 
mittekasutatavate toorainete maksu ning 
vee- ja maakasutusmaksu mõju, eelkõige 
kõrvalmõju, nagu mittesäästlik 
asendamine, maksudest kõrvalehoidmine 
või majandustegevuse üleviimine 
kolmandatesse riikidesse; juhib tähelepanu 
sellele, et maavaramaks võib muuta 
maavarad veelgi väärtuslikumaks, mille 
tulemuseks on toorainete parem 

11. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks 
maavaramaksu, energia tootmiseks 
mittekasutatavate toorainete maksu ning 
vee- ja maakasutusmaksu mõju, eelkõige 
kõrvalmõju, nagu mittesäästlik 
asendamine, maksudest kõrvalehoidmine 
või majandustegevuse üleviimine 
kolmandatesse riikidesse;
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kasutamine, nende korduvkasutus ja 
ringlussevõtt ning maavarade väiksem 
eksport.

Or. fi

Muudatusettepanek 95
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks 
maavaramaksu, energia tootmiseks 
mittekasutatavate toorainete maksu ning 
vee- ja maakasutusmaksu mõju, eelkõige 
kõrvalmõju, nagu mittesäästlik 
asendamine, maksudest kõrvalehoidmine 
või majandustegevuse üleviimine 
kolmandatesse riikidesse; juhib tähelepanu 
sellele, et maavaramaks võib muuta 
maavarad veelgi väärtuslikumaks, mille 
tulemuseks on toorainete parem 
kasutamine, nende korduvkasutus ja 
ringlussevõtt ning maavarade väiksem 
eksport.

11. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks 
maavaramaksu, kasutamata kaevandatud 
toorainete maksu, energia tootmiseks 
mittekasutatavate toorainete maksu ning 
vee- ja maakasutusmaksu mõju, eelkõige 
kõrvalmõju, nagu mittesäästlik 
asendamine, maksudest kõrvalehoidmine 
või majandustegevuse üleviimine 
kolmandatesse riikidesse; juhib tähelepanu 
sellele, et maavaramaks võib muuta 
maavarad veelgi väärtuslikumaks, mille 
tulemuseks on toorainete parem 
kasutamine, nende korduvkasutus ja 
ringlussevõtt ning maavarade väiksem 
eksport;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Arvamuse projekt
Lõige 11 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11 a. innustab komisjoni jätkama 
tooraineid käsitleva 
innovatsioonipartnerluse ettevalmistamist 
kooskõlas juhtalgatusega „Innovaatiline 
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liit” ning rõhutab seoses sellega 
asjaomaste institutsioonide tiheda koostöö 
tähtsust juba varases etapis;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Arvamuse projekt
Lõige 11 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11 a. usub, et edendada tuleks toodete 
ning koos sellega ka toorainete ja 
looduslike materjalide eluea pikendamist, 
kuna nende kaevandamisel, kasutamisel 
ja hävitamisel on oluline mõju 
maakasutusele, veele, energiale ja 
transpordile; juhib tähelepanu sellele, et 
toorainete strateegia tuleb lisada 
laiemasse ELi 2020. aasta strateegiasse 
kui selle üldeesmärkide keskne osa, 
nõuab paremini suunatud 
ressursitõhususe innovatsiooni ning juhib 
tähelepanu sellele, et ainete kasutamise 
suuremal tõhususel on oluline mõju 
tööstuse ja transpordi harule;

Or. en

Muudatusettepanek 98
Kathleen Van Brempt

Arvamuse projekt
Lõige 11 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11 a. kutsub Euroopa Komisjoni üles 
koguma andmeid ELis toorainete 
taastamise võimaluste kohta prügilate 
kaevandamise kaudu ning töötama välja 
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standardtingimusi, mille alusel prügilates 
võib kaevata, sealhulgas muude 
ressursside võimalik taastamine, 
energiatõhususe kohta võrreldes esmaste 
toorainete kaevandamisega, võimalike 
kõrvalmõjude kohta keskkonnale ja 
inimtervisele (näiteks kasvuhoonegaaside 
ja mürgiste ainete vabanemine), ning 
energiatootmise ja maastiku taastamise 
võimaluste kohta;

Or. en


