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Pakeitimas 1
Karl-Heinz Florenz

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina komunikatą ir ypač tai, 
kad jame pagrindinis dėmesys skiriamas 
perdirbtoms žaliavoms iš mineralinių 
išteklių ir iš biotinių išteklių, kad 
pabrėžiamas išteklių naudojimo 
efektyvumas ir perdirbimas bei kad jame 
pripažįstama kasybos miestuose, kaip 
vertingo žaliavų gavybos, perdirbimo ir 
geresnio atliekų panaudojimo, svarba; 
pabrėžia pakartotinio naudojimo, kaip 
atskiros kategorijos, potencialą siekiant 
pailginti produktų naudojimo laiką ir 
ragina Komisiją (EK) plėtoti pakartotinį 
naudojimą;

1. palankiai vertina komunikatą ir ypač tai, 
kad jame pagrindinis dėmesys skiriamas 
perdirbtoms žaliavoms ir kad jame 
pasiryžta išnagrinėti tris šio plataus 
iššūkio ramsčius, t. y. sąžiningo ir tvaraus 
žaliavų tiekimo iš tarptautinių rinkų 
užtikrinimą, tvaraus tiekimo ES viduje 
skatinimą ir išteklių naudojimo 
veiksmingumo ir perdirbimo 
propagavimą;

Or. en

Pakeitimas 2
Lucas Hartong

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina komunikatą ir ypač tai, 
kad jame pagrindinis dėmesys skiriamas 
perdirbtoms žaliavoms iš mineralinių 
išteklių ir iš biotinių išteklių, kad 
pabrėžiamas išteklių naudojimo 
efektyvumas ir perdirbimas bei kad jame 
pripažįstama kasybos miestuose, kaip 
vertingo žaliavų gavybos, perdirbimo ir 
geresnio atliekų panaudojimo, svarba; 
pabrėžia pakartotinio naudojimo, kaip 
atskiros kategorijos, potencialą siekiant 
pailginti produktų naudojimo laiką ir 
ragina Komisiją (EK) plėtoti pakartotinį 

1. palankiai vertina komunikatą ir ypač tai, 
kad jame pagrindinis dėmesys skiriamas 
perdirbtoms žaliavoms iš mineralinių 
išteklių ir iš biotinių išteklių, kad 
pabrėžiamas išteklių naudojimo 
efektyvumas ir perdirbimas bei kad jame 
pripažįstama kasybos miestuose, kaip 
vertingo žaliavų gavybos, perdirbimo ir 
geresnio atliekų panaudojimo, svarba; 
pabrėžia pakartotinio naudojimo, kaip 
atskiros kategorijos, potencialą siekiant 
pailginti produktų naudojimo laiką;
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naudojimą;

Or. nl

Pakeitimas 3
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina komunikatą ir ypač tai, 
kad jame pagrindinis dėmesys skiriamas 
perdirbtoms žaliavoms iš mineralinių 
išteklių ir iš biotinių išteklių, kad 
pabrėžiamas išteklių naudojimo 
efektyvumas ir perdirbimas bei kad jame 
pripažįstama kasybos miestuose, kaip 
vertingo žaliavų gavybos, perdirbimo ir 
geresnio atliekų panaudojimo, svarba; 
pabrėžia pakartotinio naudojimo, kaip 
atskiros kategorijos, potencialą siekiant 
pailginti produktų naudojimo laiką ir 
ragina Komisiją (EK) plėtoti pakartotinį 
naudojimą;

1. palankiai vertina komunikatą ir ypač tai, 
kad jame pagrindinis dėmesys skiriamas 
perdirbtoms žaliavoms iš mineralinių 
išteklių ir iš biotinių išteklių, kad 
pabrėžiamas išteklių naudojimo 
efektyvumas ir perdirbimas bei kad jame 
pripažįstama kasybos miestuose, kaip 
vertingo žaliavų gavybos, t. y. pakartotinio 
naudojimo, perdirbimo ir geresnio atliekų 
panaudojimo, svarba; pabrėžia pakartotinio 
naudojimo, kaip atskiros kategorijos, 
potencialą siekiant pailginti produktų 
naudojimo laiką ir ragina Komisiją (EK) 
plėtoti pakartotinį naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 4
Judith A. Merkies ir Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina komunikatą ir ypač tai, 
kad jame pagrindinis dėmesys skiriamas 
perdirbtoms žaliavoms iš mineralinių 
išteklių ir iš biotinių išteklių, kad 
pabrėžiamas išteklių naudojimo 
efektyvumas ir perdirbimas bei kad jame 
pripažįstama kasybos miestuose, kaip 

1. palankiai vertina komunikatą ir ypač tai, 
kad jame visapusiškas pagrindinis dėmesys 
skiriamas perdirbtoms žaliavoms iš 
mineralinių išteklių ir iš biotinių išteklių, 
kad pabrėžiamas išteklių naudojimo 
efektyvumas ir perdirbimas bei kad jame 
pripažįstama kasybos miestuose, kaip 
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vertingo žaliavų gavybos, perdirbimo ir 
geresnio atliekų panaudojimo, svarba; 
pabrėžia pakartotinio naudojimo, kaip 
atskiros kategorijos, potencialą siekiant 
pailginti produktų naudojimo laiką ir 
ragina Komisiją (EK) plėtoti pakartotinį 
naudojimą;

vertingo žaliavų gavybos, perdirbimo ir 
geresnio atliekų panaudojimo, svarba; 
pažymi, kad dėl perdirbimo dažnai 
sumažėja medžiagos vertė ir kad daugiau 
dėmesio reikėtų skirti kokybę didinančiam 
medžiagų perdirbimui, dėl kurio padidėtų 
gautos medžiagos vertė; pabrėžia 
pakartotinio naudojimo, kaip atskiros 
kategorijos, potencialą siekiant pailginti 
produktų naudojimo laiką ir ragina 
Komisiją (EK) plėtoti pakartotinį 
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina komunikatą ir ypač tai, 
kad jame pagrindinis dėmesys skiriamas 
perdirbtoms žaliavoms iš mineralinių 
išteklių ir iš biotinių išteklių, kad 
pabrėžiamas išteklių naudojimo 
efektyvumas ir perdirbimas bei kad jame 
pripažįstama kasybos miestuose, kaip 
vertingo žaliavų gavybos, perdirbimo ir 
geresnio atliekų panaudojimo, svarba; 
pabrėžia pakartotinio naudojimo, kaip 
atskiros kategorijos, potencialą siekiant 
pailginti produktų naudojimo laiką ir 
ragina Komisiją (EK) plėtoti pakartotinį 
naudojimą;

1. palankiai vertina komunikatą ir ypač tai, 
kad jame pagrindinis dėmesys skiriamas 
perdirbtoms žaliavoms iš mineralinių 
išteklių ir iš biotinių išteklių, kad 
pabrėžiamas išteklių naudojimo 
efektyvumas ir perdirbimas bei kad jame 
pripažįstama kasybos miestuose, kaip 
vertingo žaliavų gavybos, perdirbimo ir 
geresnio atliekų panaudojimo, svarba; 
pabrėžia pakartotinio naudojimo, kaip 
atskiros kategorijos, potencialą siekiant 
pailginti produktų naudojimo laiką ir 
ragina Komisiją (EK) plėtoti pakartotinį 
naudojimą, visų pirma atliekant jo 
ekologinį projektavimą ir vykdant atliekų 
politiką;

Or. en
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Pakeitimas 6
Riikka Manner

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina komunikatą ir ypač tai, 
kad jame pagrindinis dėmesys skiriamas 
perdirbtoms žaliavoms iš mineralinių 
išteklių ir iš biotinių išteklių, kad 
pabrėžiamas išteklių naudojimo 
efektyvumas ir perdirbimas bei kad jame 
pripažįstama kasybos miestuose, kaip 
vertingo žaliavų gavybos, perdirbimo ir 
geresnio atliekų panaudojimo, svarba; 
pabrėžia pakartotinio naudojimo, kaip 
atskiros kategorijos, potencialą siekiant 
pailginti produktų naudojimo laiką ir 
ragina Komisiją (EK) plėtoti pakartotinį 
naudojimą;

1. palankiai vertina komunikatą ir ypač tai, 
kad jame pagrindinis dėmesys skiriamas 
perdirbtoms žaliavoms iš mineralinių 
išteklių ir iš biotinių išteklių, kad 
pabrėžiamas išteklių naudojimo 
efektyvumas ir perdirbimas bei kad jame 
pripažįstama kasybos miestuose, kaip 
vertingo žaliavų gavybos, perdirbimo ir 
geresnio atliekų panaudojimo, 
reikšmingumas; pabrėžia pakartotinio 
naudojimo, kaip atskiros kategorijos, 
potencialą siekiant pailginti produktų 
naudojimo laiką ir ragina Komisiją (EK) 
plėtoti pakartotinį naudojimą;

Or. fi

Pakeitimas 7
Karl-Heinz Florenz

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. laikosi nuomonės, kad tikslios žaliavų 
strategijos aprėpties išaiškinimas yra 
svarbus; mano, kad, nors Komisija turėtų 
kontroliuoti iššūkius atsižvelgdama į visus 
išteklius, šios iniciatyvos požiūriu iš tiesų 
galėtų būti išmintinga pagrindinį dėmesį 
skirti pramoninėms žaliavoms, kad būtų 
sudarytos sąlygos taikyti tikslingesnį 
metodą;

Or. en
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Pakeitimas 8
Karl-Heinz Florenz ir Judith A. Merkies

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad – ypač žaliavų 
klausimu – didžiulę reikšmę turi nuosekli 
politika, strateginė ir ilgalaikė vizija bei 
suderintas visų susijusių dalyvių, ypač 
dirbančių Komisijoje, požiūris;

Or. en

Pakeitimas 9
Karl-Heinz Florenz ir Judith A. Merkies

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti 
tikslingesnį požiūrį į pažangiųjų 
perdirbimo ir keitimo technologijų 
potencialą ir ypač į atliekų srautų analizę;

Or. en

Pakeitimas 10
Karl-Heinz Florenz ir Judith A. Merkies

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. palankiai vertina tai, kad jame 
pripažįstama kasybos miestuose, kaip 
vertingo žaliavų gavybos, perdirbimo ir 
kokybę didinančio perdirbimo šaltinio, 
svarba, ir laikosi nuomonės, kad būtinai 
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reikia turėti daugiau informacijos apie 
kasybą miestuose, todėl prašo Komisijos 
atsižvelgiant į tai įvertinti galimus 
apribojimus ir visų pirma potencialą; 
pabrėžia pakartotinio naudojimo, kaip 
atskiros kategorijos, potencialą siekiant 
pailginti produktų naudojimo laiką ir 
ragina Komisiją (EK) plėtoti pakartotinį 
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 11
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. tačiau apgailestauja, kad nėra 
Komisijos pateiktų konkrečių priemonių 
pasiūlymų, ir perspėja, kad be tokių 
priemonių nustatyti tikslai greičiausiai 
nebus pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 12
Elisabetta Gardini ir Sergio Berlato

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. dar kartą primena, kad kai kurie 
nebeeksploatuojami antriniai produktai 
turi būti tvarkomi kaip atliekos, net jei 
juos ketinama perdirbti arba atgaminti, 
nes tai būtų didelė našta, dėl kurios 
gerokai padidėtų atliekų likvidavimo 
išlaidos ir kuri daugeliu atveju būtų 
kliūtis didesniam išteklių naudojimo 
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veiksmingumui užtikrinti; ragina 
Komisiją skubiai spręsti šį klausimą 
pragmatiškomis atliekų būvio pabaigos 
kriterijų priemonėmis, siekiant palaikyti 
srautus, kaip numatyta persvarstytoje ES 
Atliekų pagrindų direktyvoje1;
1Direktyva 2008/98/EB

Or. it

Pakeitimas 13
Kriton Arsenis

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad žemesnis vartojimo lygis, 
atliekų susidarymo prevencija ir jų 
pakartotinis naudojimas yra pagrindiniai 
perėjimo prie veiksmingai išteklius 
naudojančios ekonomikos komponentai;

Or. en

Pakeitimas 14
Oreste Rossi

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad augant pasaulio 
gyventojų skaičiui, didėjant vartojimui ir 
atsižvelgiant į ES ekonominio augimo 
tikslus augimo atskyrimas nuo žaliavų 
naudojimo yra net dar svarbesnis; taigi 
reikalauja, kad siekiant stabilizuoti 
žaliavų naudojimą būtų nustatyti 
mažinimo tikslai, ir siūlo nustatyti 3% 
metinį ES žaliavų naudojimo efektyvumo 

Išbraukta.
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tikslą;

Or. it

Pakeitimas 15
Lucas Hartong

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad augant pasaulio 
gyventojų skaičiui, didėjant vartojimui ir 
atsižvelgiant į ES ekonominio augimo 
tikslus augimo atskyrimas nuo žaliavų 
naudojimo yra net dar svarbesnis; taigi 
reikalauja, kad siekiant stabilizuoti 
žaliavų naudojimą būtų nustatyti 
mažinimo tikslai, ir siūlo nustatyti 3% 
metinį ES žaliavų naudojimo efektyvumo 
tikslą;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 16
Karl-Heinz Florenz

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad augant pasaulio gyventojų 
skaičiui, didėjant vartojimui ir atsižvelgiant 
į ES ekonominio augimo tikslus augimo 
atskyrimas nuo žaliavų naudojimo yra net 
dar svarbesnis; taigi reikalauja, kad 
siekiant stabilizuoti žaliavų naudojimą būtų 
nustatyti mažinimo tikslai, ir siūlo
nustatyti 3% metinį ES žaliavų naudojimo 
efektyvumo tikslą;

2. pabrėžia, kad augant pasaulio gyventojų 
skaičiui, didėjant vartojimui ir atsižvelgiant 
į ES ekonominio augimo tikslus augimo 
atskyrimas nuo žaliavų naudojimo yra net 
dar svarbesnis; taigi reikalauja, kad 
siekiant stabilizuoti žaliavų naudojimą būtų 
pradėta taikyti aiški ir patikima metodika,
kad būtų galima nustatyti jų naudojimo 
efektyvumo tikslus;
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Or. en

Pakeitimas 17
Julie Girling

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad augant pasaulio gyventojų 
skaičiui, didėjant vartojimui ir atsižvelgiant 
į ES ekonominio augimo tikslus augimo 
atskyrimas nuo žaliavų naudojimo yra net 
dar svarbesnis; taigi reikalauja, kad 
siekiant stabilizuoti žaliavų naudojimą 
būtų nustatyti mažinimo tikslai, ir siūlo 
nustatyti 3% metinį ES žaliavų naudojimo 
efektyvumo tikslą;

2. pabrėžia, kad augant pasaulio gyventojų 
skaičiui, didėjant vartojimui ir atsižvelgiant 
į ES ekonominio augimo tikslus 
intensyvėjo gamtinių išteklių ir žaliavų 
naudojimas; taigi reikalauja labiau 
stengtis tausoti ir saugoti šias žaliavas ir 
kad Komisija parengtų patikimą išteklių 
naudojimo efektyvumo matavimo ir 
stebėjimo metodiką;

Or. en

Pakeitimas 18
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad augant pasaulio gyventojų 
skaičiui, didėjant vartojimui ir atsižvelgiant 
į ES ekonominio augimo tikslus augimo 
atskyrimas nuo žaliavų naudojimo yra net 
dar svarbesnis; taigi reikalauja, kad 
siekiant stabilizuoti žaliavų naudojimą 
būtų nustatyti mažinimo tikslai, ir siūlo 
nustatyti 3% metinį ES žaliavų naudojimo 
efektyvumo tikslą;

2. pabrėžia, kad augant pasaulio gyventojų 
skaičiui, didėjant vartojimui ir atsižvelgiant 
į ES ekonominio augimo tikslus augimo 
atskyrimas nuo žaliavų naudojimo yra net 
dar svarbesnis; taigi reikalauja, kad 
siekiant sumažinti žaliavų naudojimą būtų 
nustatyti tikslai, ir siūlo nustatyti išgautų 
medžiagų naudojimo absoliutaus 
sumažinimo 3% metinį ES žaliavų 
naudojimo efektyvumo tikslą; mano, kad 
pažanga siekiant šio tikslo ir tai, kaip 
valstybės narės įgyvendina rėmimo 
priemones, turėtų būti stebima 
pasinaudojant Europos ekonominės 
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politikos koordinavimo semestru ir 
koordinavimo ataskaitų teikimo sistema 
bei sekant valstybių narių biudžeto ir 
struktūrinę politiką;

Or. en

Pakeitimas 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad augant pasaulio gyventojų 
skaičiui, didėjant vartojimui ir atsižvelgiant 
į ES ekonominio augimo tikslus augimo 
atskyrimas nuo žaliavų naudojimo yra net 
dar svarbesnis; taigi reikalauja, kad 
siekiant stabilizuoti žaliavų naudojimą būtų 
nustatyti mažinimo tikslai, ir siūlo nustatyti 
3% metinį ES žaliavų naudojimo 
efektyvumo tikslą;

2. pabrėžia, kad augant pasaulio gyventojų 
skaičiui, didėjant vartojimui ir atsižvelgiant 
į ES ekonominio augimo tikslus augimo 
atskyrimas nuo pirminių žaliavų 
naudojimo yra net dar svarbesnis; taigi 
reikalauja, kad siekiant stabilizuoti 
pirminių žaliavų naudojimą būtų nustatyti 
mažinimo tikslai, ir siūlo nustatyti 3% 
metinį ES žaliavų naudojimo efektyvumo 
tikslą; pripažįsta, kad siekiant išspręsti 
ateityje didėsiančios žaliavų paklausos 
problemą prireiks trijų komunikato 
vadinamųjų ramsčių, tačiau siūlo 
nustatyti aiškią šių ramsčių hierarchiją, 
pirmiausia prioritetą teikiant išteklių 
naudojimo efektyvumui ir perdirbimui, 
tada tvarios ES kasybos plėtrai ir 
galiausiai sąžiningai bei tvariai galimybei 
gauti žaliavas iš trečiųjų šalių užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 20
Pilar Ayuso ir Cristina Gutiérrez-Cortines

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad augant pasaulio gyventojų 
skaičiui, didėjant vartojimui ir atsižvelgiant 
į ES ekonominio augimo tikslus augimo 
atskyrimas nuo žaliavų naudojimo yra net 
dar svarbesnis; taigi reikalauja, kad 
siekiant stabilizuoti žaliavų naudojimą 
būtų nustatyti mažinimo tikslai, ir siūlo 
nustatyti 3% metinį ES žaliavų naudojimo 
efektyvumo tikslą;

2. pabrėžia, kad augant pasaulio gyventojų 
skaičiui, didėjant vartojimui ir atsižvelgiant 
į ES ekonominio augimo tikslus augimo 
atskyrimas nuo žaliavų naudojimo yra net 
dar svarbesnis; ragina Komisiją plėtoti 
patikimą metodiką, kad būtų įvertintas 
išteklių naudojimo efektyvumas;

Or. es

Pakeitimas 21
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête ir Sergio Berlato

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad augant pasaulio gyventojų 
skaičiui, didėjant vartojimui ir atsižvelgiant 
į ES ekonominio augimo tikslus augimo 
atskyrimas nuo žaliavų naudojimo yra net 
dar svarbesnis; taigi reikalauja, kad 
siekiant stabilizuoti žaliavų naudojimą 
būtų nustatyti mažinimo tikslai, ir siūlo 
nustatyti 3% metinį ES žaliavų naudojimo 
efektyvumo tikslą;

2. pabrėžia, kad augant pasaulio gyventojų 
skaičiui, didėjant vartojimui ir atsižvelgiant 
į ES ekonominio augimo tikslus augimo 
atskyrimas nuo žaliavų naudojimo yra net 
dar svarbesnis; pabrėžia, kad žaliavų 
naudojimo efektyvumo politika turi tapti 
dalimi integruoto požiūrio, kuriame būtų 
geriausiai atsižvelgiama į esamus ES 
aplinkosaugos srities teisės aktus, 
reglamentuojančius išteklių naudojimo 
efektyvumą daugelyje sektorių; be to, turi 
pabrėžti, kad būtina suformuluoti aiškią ir 
moksliškai pagrįstą išteklių naudojimo 
efektyvumo apibrėžtį;

Or. it

Pakeitimas 22
Richard Seeber



PE466.974v01-00 14/52 AM\868777LT.doc

LT

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad augant pasaulio gyventojų 
skaičiui, didėjant vartojimui ir atsižvelgiant 
į ES ekonominio augimo tikslus augimo 
atskyrimas nuo žaliavų naudojimo yra net 
dar svarbesnis; taigi reikalauja, kad 
siekiant stabilizuoti žaliavų naudojimą 
būtų nustatyti mažinimo tikslai, ir siūlo 
nustatyti 3% metinį ES žaliavų naudojimo 
efektyvumo tikslą;

2. pabrėžia, kad augant pasaulio gyventojų 
skaičiui, didėjant vartojimui ir atsižvelgiant 
į ES ekonominio augimo tikslus augimo 
atskyrimas nuo žaliavų naudojimo yra net 
dar svarbesnis; ragina Komisiją sukurti 
veiksmingą išteklių efektyvumo vertinimo 
metodiką ir ištirti galimybę patobulinti 
savo pavyzdinę iniciatyvą „Tausiai 
išteklius naudojanti Europa“, siekiant 
palengvinti palyginimą su kitų šalių 
pramonės sektoriais ir nustatyti 
objektyvius Europos žaliavų naudojimo 
efektyvumo didinimo tikslus;

Or. en

Pakeitimas 23
Salvatore Tatarella

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad augant pasaulio gyventojų 
skaičiui, didėjant vartojimui ir atsižvelgiant 
į ES ekonominio augimo tikslus augimo 
atskyrimas nuo žaliavų naudojimo yra net 
dar svarbesnis; taigi reikalauja, kad 
siekiant stabilizuoti žaliavų naudojimą 
būtų nustatyti mažinimo tikslai, ir siūlo 
nustatyti 3% metinį ES žaliavų naudojimo 
efektyvumo tikslą;

2. pabrėžia, kad augant pasaulio gyventojų 
skaičiui, didėjant vartojimui ir atsižvelgiant 
į ES ekonominio augimo tikslus augimo 
atskyrimas nuo žaliavų naudojimo yra net 
dar svarbesnis;

Or. en

Pakeitimas 24
Lucas Hartong
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina EK ištirti, kaip būtų galima 
sudaryti žaliavų hierarchiją siekiant
užtikrinti kuo didesnę papildomą žaliavų 
vertę nekenkiant aplinkai; ragina EK 
išnagrinėti konkurenciją dėl tų pačių 
žaliavų ir spręsti paviršutiniško žaliavų 
naudojimo problemą;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 25
Karl-Heinz Florenz

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina EK ištirti, kaip būtų galima 
sudaryti žaliavų hierarchiją siekiant
užtikrinti kuo didesnę papildomą žaliavų 
vertę nekenkiant aplinkai; ragina EK 
išnagrinėti konkurenciją dėl tų pačių 
žaliavų ir spręsti paviršutiniško žaliavų 
naudojimo problemą;

3. ragina visus dalyvius didinti 
informuotumą apie konkurenciją dėl 
žaliavų naudojimo ir mano, kad žaliavų
hierarchija, kuria būtų siekiama užtikrinti 
kuo didesnę papildomą žaliavų vertę 
nekenkiant aplinkai, galėtų būti vienas iš 
būdų ateityje spręsti žaliavų problemą;

Or. en

Pakeitimas 26
Julie Girling

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina EK ištirti, kaip būtų galima 
sudaryti žaliavų hierarchiją siekiant 
užtikrinti kuo didesnę papildomą žaliavų 

3. ragina EK sukurti žaliavų hierarchijos 
matricą, kad į ją būtų galima įrašyti, inter 
alia, nuosavybę, konkurenciją, 
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vertę nekenkiant aplinkai; ragina EK 
išnagrinėti konkurenciją dėl tų pačių 
žaliavų ir spręsti paviršutiniško žaliavų 
naudojimo problemą;

disponavimą, prieinamumą ir poveikį 
aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 27
Judith A. Merkies

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina EK ištirti, kaip būtų galima 
sudaryti žaliavų hierarchiją siekiant 
užtikrinti kuo didesnę papildomą žaliavų 
vertę nekenkiant aplinkai; ragina EK 
išnagrinėti konkurenciją dėl tų pačių 
žaliavų ir spręsti paviršutiniško žaliavų 
naudojimo problemą;

3. ragina EK ištirti, kaip būtų galima 
sudaryti žaliavų hierarchiją, ir pasiūlyti 
plačią diskusiją, kaip užtikrinti kuo 
didesnę papildomą žaliavų vertę 
nekenkiant aplinkai; ragina EK išnagrinėti 
konkurenciją dėl tų pačių žaliavų ir spręsti 
paviršutiniško žaliavų naudojimo 
problemą;

Or. en

Pakeitimas 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina EK ištirti, kaip būtų galima 
sudaryti žaliavų hierarchiją siekiant 
užtikrinti kuo didesnę papildomą žaliavų 
vertę nekenkiant aplinkai; ragina EK 
išnagrinėti konkurenciją dėl tų pačių 
žaliavų ir spręsti paviršutiniško žaliavų 
naudojimo problemą;

3. ragina EK ištirti, kaip būtų galima 
sudaryti žaliavų hierarchiją siekiant 
užtikrinti kuo didesnę papildomą žaliavų 
vertę nekenkiant aplinkai; ragina EK 
išnagrinėti konkurenciją dėl tų pačių 
žaliavų ir spręsti paviršutiniško žaliavų 
naudojimo problemą ypatingą dėmesį 
skiriant medžiagoms; mano, kad sudarant 
planą turėtų būti įvertinami ne tik tiekėjų 
apribojimai, taikomi deficitinėms 
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medžiagoms, bet būsima įvairių medžiagų 
paklausos raida dėl technologijos, 
vartojimo ir gamybos pokyčių, kad būtų 
išvengta būsimų silpnų vietų ir 
investuojama, kai reikia, į pakaitalus; 
mano, kad tokia informacija turėtų būti 
orientuojama į būsimą Bendrijos 
inovacijų veiklą;

Or. en

Pakeitimas 29
Riikka Manner

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina EK ištirti, kaip būtų galima 
sudaryti žaliavų hierarchiją siekiant 
užtikrinti kuo didesnę papildomą žaliavų 
vertę nekenkiant aplinkai; ragina EK 
išnagrinėti konkurenciją dėl tų pačių 
žaliavų ir spręsti paviršutiniško žaliavų 
naudojimo problemą;

3. ragina EK ištirti, kaip būtų galima 
sudaryti žaliavų hierarchiją siekiant 
užtikrinti kuo didesnę papildomą žaliavų 
vertę nekenkiant aplinkai; ragina EK 
išnagrinėti konkurenciją dėl tų pačių 
žaliavų ir spręsti paviršutiniško žaliavų 
naudojimo problemą; ragina Komisiją 
toliau stebėti itin svarbias Europai 
žaliavas ir ištirti, kokiu mastu gali būti 
eksploatuojami mineralinių išteklių 
telkiniai, atsižvelgiant į tai, kad juos 
eksploatuojant labai sumažėtų žaliavų 
importo iš trečiųjų šalių poreikis;

Or. fi

Pakeitimas 30
Judith A. Merkies ir Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją rinkti, analizuoti ir 
skelbti duomenis apie žaliavų ir perdirbtų 
medžiagų buvimą ir prieinamumą bei 
komercinius mainus ES lygmeniu; be to, 
mano, kad reikėtų rinkti duomenis, kad 
būtų galima palyginti medžiagų 
charakteristikas ir keitimo, efektyviausio 
naudojimo ir keitimosi pažangiąja 
patirtimi galimybes;

Or. en

Pakeitimas 31
Lucas Hartong

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad svarbu plėtoti, skatinti ir 
įgyvendinti žaliavų naudojimo ciklu 
pagrįstą metodą ir taip gerinti tokių 
medžiagų kokybę bei naudojimo laiką, ir 
pabrėžia, kad reikalingi rodikliai, kuriuos 
naudojant būtų galima įvertinti tausų ir 
efektyvų išteklių naudojimą, taip pat 
pabrėžia, kad šiuo požiūriu svarbu 
visapusiškai įgyvendinti Ekologinio 
projektavimo direktyvą;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 32
Julie Girling

Nuomonės projektas
4dalis



AM\868777LT.doc 19/52 PE466.974v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad svarbu plėtoti, skatinti ir 
įgyvendinti žaliavų naudojimo ciklu 
pagrįstą metodą ir taip gerinti tokių 
medžiagų kokybę bei naudojimo laiką, ir 
pabrėžia, kad reikalingi rodikliai, kuriuos 
naudojant būtų galima įvertinti tausų ir 
efektyvų išteklių naudojimą, taip pat 
pabrėžia, kad šiuo požiūriu svarbu 
visapusiškai įgyvendinti Ekologinio 
projektavimo direktyvą;

4. pabrėžia, kad svarbu plėtoti, skatinti ir 
įgyvendinti žaliavų naudojimo ciklu 
pagrįstą metodą, taip pat pabrėžia, kad 
svarbu visapusiškai įgyvendinti Ekologinio 
projektavimo direktyvą;

Or. en

Pakeitimas 33
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad svarbu plėtoti, skatinti ir 
įgyvendinti žaliavų naudojimo ciklu 
pagrįstą metodą ir taip gerinti tokių 
medžiagų kokybę bei naudojimo laiką, ir 
pabrėžia, kad reikalingi rodikliai, kuriuos 
naudojant būtų galima įvertinti tausų ir 
efektyvų išteklių naudojimą, taip pat 
pabrėžia, kad šiuo požiūriu svarbu 
visapusiškai įgyvendinti Ekologinio 
projektavimo direktyvą;

4. pabrėžia, kad svarbu plėtoti, skatinti ir 
įgyvendinti žaliavų naudojimo ciklu 
pagrįstą metodą ir taip gerinti tokių 
medžiagų kokybę bei naudojimo laiką, ir 
pabrėžia, kad reikalingi rodikliai, kuriuos 
naudojant būtų galima įvertinti tausų ir 
efektyvų išteklių naudojimą, taip pat 
pabrėžia, kad šiuo požiūriu svarbu 
visapusiškai įgyvendinti Ekologinio 
projektavimo direktyvą, daugiau dėmesio 
skiriant išteklių naudojimo efektyvumui ir 
kitokiam poveikiui aplinkai, apimančiam 
daugiau nei energijos vartojimo 
efektyvumas; be to, ragina nuo 2013 m. 
visose įgyvendinimo priemonėse pradėti 
taikyti privalomus perdirbimo ir išteklių 
reikalavimus;

Or. en
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Pakeitimas 34
Judith A. Merkies

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad svarbu plėtoti, skatinti ir 
įgyvendinti žaliavų naudojimo ciklu 
pagrįstą metodą ir taip gerinti tokių
medžiagų kokybę bei naudojimo laiką, ir 
pabrėžia, kad reikalingi rodikliai, kuriuos 
naudojant būtų galima įvertinti tausų ir 
efektyvų išteklių naudojimą, taip pat 
pabrėžia, kad šiuo požiūriu svarbu 
visapusiškai įgyvendinti Ekologinio 
projektavimo direktyvą;

4. pabrėžia, kad svarbu plėtoti, skatinti ir 
įgyvendinti žaliavų naudojimo ciklu 
pagrįstą metodą ir taip gerinti tokių 
medžiagų kokybę bei naudojimo laiką, ir 
pabrėžia, kad reikalingi rodikliai, kuriuos 
naudojant būtų galima įvertinti tausų ir 
efektyvų išteklių naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 35
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad svarbu plėtoti, skatinti ir 
įgyvendinti žaliavų naudojimo ciklu 
pagrįstą metodą ir taip gerinti tokių 
medžiagų kokybę bei naudojimo laiką, ir 
pabrėžia, kad reikalingi rodikliai, kuriuos 
naudojant būtų galima įvertinti tausų ir 
efektyvų išteklių naudojimą, taip pat 
pabrėžia, kad šiuo požiūriu svarbu 
visapusiškai įgyvendinti Ekologinio 
projektavimo direktyvą;

4. pabrėžia, kad svarbu plėtoti, skatinti ir 
įgyvendinti žaliavų naudojimo ciklu 
pagrįstą metodą ir taip gerinti tokių 
medžiagų kokybę bei naudojimo laiką, ir 
pabrėžia, kad reikalingi rodikliai, kuriuos 
naudojant būtų galima įvertinti tausų ir 
efektyvų išteklių naudojimą bei nustatyti 
medžiagų gavybos ir naudojimo poveikį 
aplinkai, taip pat pabrėžia, kad šiuo 
požiūriu svarbu visapusiškai įgyvendinti 
Ekologinio projektavimo direktyvą ir kad 
ji būtų išplėsta įtraukiant išteklių 
naudojimo efektyvumą; 

Or. en
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Pakeitimas 36
Pilar Ayuso ir Cristina Gutiérrez-Cortines

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad svarbu plėtoti, skatinti ir 
įgyvendinti žaliavų naudojimo ciklu 
pagrįstą metodą ir taip gerinti tokių 
medžiagų kokybę bei naudojimo laiką, ir 
pabrėžia, kad reikalingi rodikliai, kuriuos 
naudojant būtų galima įvertinti tausų ir 
efektyvų išteklių naudojimą, taip pat 
pabrėžia, kad šiuo požiūriu svarbu 
visapusiškai įgyvendinti Ekologinio 
projektavimo direktyvą;

4. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti geresnę 
produktų kokybę, kad ištekliai būtų 
naudojami efektyviau, ir pabrėžia, kad 
reikalingi rodikliai, kuriuos naudojant būtų 
galima įvertinti tausų ir efektyvų išteklių 
naudojimą, taip pat pabrėžia, kad svarbu 
visapusiškai įgyvendinti Ekologinio 
projektavimo direktyvą;

Or. es

Pakeitimas 37
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête ir Sergio Berlato

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad svarbu plėtoti, skatinti ir 
įgyvendinti žaliavų naudojimo ciklu 
pagrįstą metodą ir taip gerinti tokių 
medžiagų kokybę bei naudojimo laiką, ir 
pabrėžia, kad reikalingi rodikliai, kuriuos 
naudojant būtų galima įvertinti tausų ir 
efektyvų išteklių naudojimą, taip pat 
pabrėžia, kad šiuo požiūriu svarbu 
visapusiškai įgyvendinti Ekologinio 
projektavimo direktyvą;

4. pabrėžia, kad svarbu plėtoti, skatinti ir 
įgyvendinti žaliavų naudojimo ciklu 
pagrįstą metodą ir taip gerinti tokių 
medžiagų kokybę bei naudojimo laiką, ir 
pabrėžia, kad reikalingi rodikliai, kuriuos 
naudojant būtų galima įvertinti tausų ir 
efektyvų išteklių naudojimą, taip pat 
pabrėžia, kad šiuo požiūriu svarbu 
visapusiškai įgyvendinti Ekologinio 
projektavimo direktyvą; pabrėžia, kad 
naujovių diegimas yra esminė sąlyga 
norint išspręsti naujus uždavinius, o 
efektyvus išteklių naudojimas turi tapti į 
mokslinių tyrimų bei naujovių diegimo 
rėmimą orientuotos politikos, didinančios 
Europos įmonių konkurencingumą, 
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sudedamąja dalimi;

Or. it

Pakeitimas 38
Kriton Arsenis

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad svarbu plėtoti, skatinti ir 
įgyvendinti žaliavų naudojimo ciklu 
pagrįstą metodą ir taip gerinti tokių 
medžiagų kokybę bei naudojimo laiką, ir 
pabrėžia, kad reikalingi rodikliai, kuriuos 
naudojant būtų galima įvertinti tausų ir 
efektyvų išteklių naudojimą, taip pat 
pabrėžia, kad šiuo požiūriu svarbu 
visapusiškai įgyvendinti Ekologinio 
projektavimo direktyvą;

4. pabrėžia, kad svarbu plėtoti, skatinti ir 
įgyvendinti žaliavų naudojimo ciklu 
pagrįstą metodą ir taip išorines aplinkos 
apsaugos sąnaudas, susijusias su žaliavų 
gavyba ir naudojimu, priskirti vidaus 
sąnaudoms bei gerinti tokių medžiagų 
kokybę bei naudojimo laiką, ir pabrėžia, 
kad reikalingi rodikliai, kuriuos naudojant 
būtų galima įvertinti tausų ir efektyvų 
išteklių naudojimą, taip pat pabrėžia, kad 
šiuo požiūriu svarbu visapusiškai 
įgyvendinti Ekologinio projektavimo 
direktyvą;

Or. en

Pakeitimas 39
Judith A. Merkies

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją tobulinti perdirbimo 
strategiją, gavybą, įskaitant nuotekų 
valymą, numatant kuo arčiau atliekų 
šaltinio, nes taip būtų sudarytos sąlygos 
išgauti didesnes žaliavų koncentracijas, 
išvengti galimybės išgauti žaliavas 
praradimo, sumažinti neigiamą poveikį 
aplinkai ir galbūt efektyviau vartoti 
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energiją;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad svarbu visiškai 
įgyvendinti Ekologinio projektavimo 
direktyvą; mano, kad užtikrinant tausų ir 
efektyvų žaliavų naudojimą reikėtų 
aktyviai atsižvelgti į projektuotojų ir 
mokslininkų vaidmenį per visą produktų 
naudojimo ciklą, nes kokybiškas 
perdirbimas gali vykti tik tada, kai visa 
tiekimo grandinė yra uždara ir visi 
suinteresuotieji subjektai bendradarbiauja 
siekdami užtikrinti didelį atliekų 
surinkimo procentą;

Or. en

Pakeitimas 41
Karl-Heinz Florenz ir Judith A. Merkies

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina EK ir valstybes nares toliau teisės 
aktuose didinti gamintojų atsakomybę 
siekiant užtikrinti didesnį žaliavų išgavimo 
panaudojus atliekas, pakartotinio 
naudojimo ir perdirbimo bei geresnio 
atliekų naudojimo lygį bei skatinti efektyvų 
žaliavų naudojimą;

5. ragina EK ir valstybes nares toliau teisės 
aktuose didinti gamintojų atsakomybę 
siekiant užtikrinti didesnį žaliavų išgavimo 
panaudojus atliekas, pakartotinio 
naudojimo ir perdirbimo bei geresnio 
atliekų naudojimo lygį bei skatinti efektyvų 
žaliavų naudojimą; pabrėžia veiksmingos 
cikliškos ekonomikos svarbą šiuo aspektu;
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Or. en

Pakeitimas 42
Julie Girling

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina EK ir valstybes nares toliau 
teisės aktuose didinti gamintojų 
atsakomybę siekiant užtikrinti didesnį 
žaliavų išgavimo panaudojus atliekas, 
pakartotinio naudojimo ir perdirbimo bei 
geresnio atliekų naudojimo lygį bei 
skatinti efektyvų žaliavų naudojimą;

5. ragina EK valstybėse narėse propaguoti 
didesnę gamintojų atsakomybę pagal 
Atliekų pagrindų direktyvos 8 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 43
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina EK ir valstybes nares toliau teisės 
aktuose didinti gamintojų atsakomybę 
siekiant užtikrinti didesnį žaliavų išgavimo 
panaudojus atliekas, pakartotinio 
naudojimo ir perdirbimo bei geresnio 
atliekų naudojimo lygį bei skatinti efektyvų 
žaliavų naudojimą;

5. ragina EK ir valstybes nares toliau teisės 
aktuose didinti gamintojų atsakomybę ir 
visų pirma ragina Komisiją persvarstyti 
Ekologinio projektavimo direktyvą, 
Direktyvą dėl eksploatuoti netinkamų 
transporto priemonių, Direktyvą dėl 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir 
Baterijų direktyvą siekiant užtikrinti 
didesnį žaliavų pakartotinio naudojimo ir 
perdirbimo bei geresnio atliekų naudojimo 
lygį bei skatinti efektyvų žaliavų 
naudojimą, pvz., taikant konkrečius 
reikalavimus išmontavimui;

Or. en
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Pakeitimas 44
Judith A. Merkies

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina EK ir valstybes nares toliau teisės 
aktuose didinti gamintojų atsakomybę 
siekiant užtikrinti didesnį žaliavų išgavimo 
panaudojus atliekas, pakartotinio 
naudojimo ir perdirbimo bei geresnio 
atliekų naudojimo lygį bei skatinti efektyvų 
žaliavų naudojimą;

5. ragina EK ir valstybes nares toliau teisės 
aktuose didinti gamintojų atsakomybę 
siekiant užtikrinti didesnį žaliavų išgavimo 
panaudojus atliekas, pakartotinio 
naudojimo, pakartotinės gamybos ir 
perdirbimo bei geresnio atliekų naudojimo 
lygį bei skatinti efektyvų žaliavų 
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 45
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina EK ir valstybes nares toliau teisės 
aktuose didinti gamintojų atsakomybę
siekiant užtikrinti didesnį žaliavų išgavimo 
panaudojus atliekas, pakartotinio 
naudojimo ir perdirbimo bei geresnio 
atliekų naudojimo lygį bei skatinti efektyvų 
žaliavų naudojimą;

5. ragina EK ir valstybes nares toliau teisės 
aktuose dažniau naudoti ir plėtoti
atitinkamas ekonomines priemones, 
įskaitant paskatas ir mokesčius, kuriomis 
būtų siekiama skatinti atliekų prevenciją 
ir perdirbimą ir gamintojų atsakomybės 
schemas, siekiant užtikrinti didesnį žaliavų 
pakartotinio naudojimo ir perdirbimo bei 
geresnio atliekų naudojimo lygį bei skatinti 
efektyvų žaliavų naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 46
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête ir Sergio Berlato
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina EK ir valstybes nares toliau 
teisės aktuose didinti gamintojų 
atsakomybę siekiant užtikrinti didesnį 
žaliavų išgavimo panaudojus atliekas, 
pakartotinio naudojimo ir perdirbimo bei 
geresnio atliekų naudojimo lygį bei 
skatinti efektyvų žaliavų naudojimą;

5. pabrėžia, kad Europos gamintojai jau
dabar prisiima ES aplinkos apsaugos 
teisės aktuose numatytą atsakomybę ir 
ekonominius įsipareigojimus. Todėl 
reikia, kad veiksminga išteklių naudojimo 
politika nebūtų siūloma kaip papildomas 
įsipareigojimas, kuris neskatintų Europos 
įmonių ir verstų jas mažinti gamybą, 
atleisti darbuotojus bei perkelti veiklos 
vykdymo vietą, padarant kompleksinį 
poveikį visai visuomenei;

Or. it

Pakeitimas 47
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
vartotojams organizuoti švietimo ir 
informavimo kampanijas, kad būtų 
naudojami perdirbant atliekas gauti 
produktai;

Or. ro

Pakeitimas 48
Judith A. Merkies ir Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. yra susirūpinęs dėl nanotechnologijos 
taikymo žaliavoms – pvz., sidabro 
naudojimo antibakterinės paskirties 
nanodalelėse, – dėl kurio gali būti 
prarasta galimybė išgauti šias žaliavas; 
ragina prieš pradedant plačiau taikyti šį 
metodą kruopščiai ištirti jo poveikį 
aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 49
João Ferreira

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad medžiagų perdirbimas 
(kiek įmanoma labiau išbaigtas) ne tik 
sumažina neigiamą poveikį aplinkai jų 
gyvavimo pabaigoje (aplinką teršiančios 
atliekos) ir padeda spręsti daugybės 
pirminių žaliavų problemą, bet ir sudaro 
sąlygas vystytis vietos pramonės rūšims; 
primygtinai prašo Komisijos padėti 
įgyvendinti tokias galimybes, kurios ypač 
svarbios per dabartinę krizę;

Or. pt

Pakeitimas 50
Lucas Hartong

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina EK sukurti visų žaliavų 
priežiūros grandininę sistemą, nurodant 
gamintojams registruoti žaliavų kilmę 
pagal skaidrią sistemą, vadovaujantis 
esamais pavyzdžiais (FSC ir FLEGT 
nelegalių žaliavų atveju), sudarant 
sąlygas ateityje kurti žaliavų tvarumo 
kriterijus;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 51
Julie Girling

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina EK sukurti visų žaliavų 
priežiūros grandininę sistemą, nurodant 
gamintojams registruoti žaliavų kilmę 
pagal skaidrią sistemą, vadovaujantis 
esamais pavyzdžiais (FSC ir FLEGT 
nelegalių žaliavų atveju), sudarant 
sąlygas ateityje kurti žaliavų tvarumo 
kriterijus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 52
Oreste Rossi

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina EK sukurti visų žaliavų priežiūros 
grandininę sistemą, nurodant gamintojams 
registruoti žaliavų kilmę pagal skaidrią 

6. ragina EK įvertinti galimybę sukurti visų 
žaliavų priežiūros grandininę sistemą, 
nurodant gamintojams registruoti žaliavų 
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sistemą, vadovaujantis esamais pavyzdžiais 
(FSC ir FLEGT nelegalių žaliavų atveju), 
sudarant sąlygas ateityje kurti žaliavų 
tvarumo kriterijus;

kilmę pagal skaidrią sistemą, vadovaujantis 
esamais pavyzdžiais (FSC ir FLEGT 
nelegalių žaliavų atveju), sudarant sąlygas 
ateityje kurti žaliavų tvarumo kriterijus;

Or. it

Pakeitimas 53
Karl-Heinz Florenz

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina EK sukurti visų žaliavų priežiūros 
grandininę sistemą, nurodant gamintojams 
registruoti žaliavų kilmę pagal skaidrią 
sistemą, vadovaujantis esamais pavyzdžiais 
(FSC ir FLEGT nelegalių žaliavų atveju), 
sudarant sąlygas ateityje kurti žaliavų 
tvarumo kriterijus;

6. ragina EK išsiaiškinti galimybes, jei 
įmanoma, sukurti visų žaliavų priežiūros 
grandininę sistemą, nurodant gamintojams 
registruoti žaliavų kilmę pagal skaidrią 
sistemą, vadovaujantis esamais pavyzdžiais 
(FSC ir FLEGT nelegalių žaliavų atveju), 
sudarant sąlygas ateityje kurti žaliavų 
tvarumo kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 54
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina EK sukurti visų žaliavų priežiūros 
grandininę sistemą, nurodant gamintojams 
registruoti žaliavų kilmę pagal skaidrią 
sistemą, vadovaujantis esamais pavyzdžiais 
(FSC ir FLEGT nelegalių žaliavų atveju), 
sudarant sąlygas ateityje kurti žaliavų 
tvarumo kriterijus;

6. ragina EK sukurti visų žaliavų priežiūros 
grandininę sistemą, nurodant gamintojams 
registruoti žaliavų kilmę pagal skaidrią 
sistemą, vadovaujantis esamais pavyzdžiais 
(pvz., Reglamentu dėl medienos (ES) 
Nr. 995/2010), sudarant sąlygas ateityje 
kurti žaliavų tvarumo kriterijus;

Or. en
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Pakeitimas 55
Judith A. Merkies

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina EK sukurti visų žaliavų priežiūros 
grandininę sistemą, nurodant gamintojams 
registruoti žaliavų kilmę pagal skaidrią 
sistemą, vadovaujantis esamais pavyzdžiais 
(FSC ir FLEGT nelegalių žaliavų atveju), 
sudarant sąlygas ateityje kurti žaliavų 
tvarumo kriterijus;

6. ragina EK sukurti visų žaliavų priežiūros 
grandininę sistemą, nurodant gamintojams 
registruoti žaliavų kilmę pagal skaidrią 
sistemą, vadovaujantis esamais 
pavyzdžiais, kurie jau veikia (FSC ir 
FLEGT nelegalių žaliavų atveju) ir 
kuriuos reikia išplėsti įtraukiant 
mineralines bei biotines žaliavas, sudarant 
sąlygas ateityje kurti žaliavų tvarumo 
kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 56
Oreste Rossi

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina tinkamai ir greitai įgyvendinti 
Atliekų pagrindų direktyvą ir draudimą į 
sąvartyną išvežti perdirbamas žaliavas bei 
taikyti griežtus ir ryžtingus deginimo 
atgaunant energiją kriterijus, kurių tikslas 
turėtų būti žaliavų pakartotinis naudojimas 
ir perdirbimas užuot jas deginus;

7. ragina tinkamai ir greitai įgyvendinti 
Atliekų pagrindų direktyvą ir draudimą į 
sąvartyną išvežti perdirbamas žaliavas bei 
taikyti griežtus ir ryžtingus deginimo 
atgaunant energiją kriterijus, kurių tikslas 
turėtų būti žaliavų pakartotinis naudojimas 
ir perdirbimas, o ne vien deginimas;

Or. it

Pakeitimas 57
Karl-Heinz Florenz
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Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina tinkamai ir greitai įgyvendinti 
Atliekų pagrindų direktyvą ir draudimą į 
sąvartyną išvežti perdirbamas žaliavas bei 
taikyti griežtus ir ryžtingus deginimo 
atgaunant energiją kriterijus, kurių tikslas 
turėtų būti žaliavų pakartotinis naudojimas 
ir perdirbimas užuot jas deginus;

7. ragina tinkamai ir greitai įgyvendinti 
Atliekų pagrindų direktyvą ir su ja 
susijusius teisės aktus, taip pat dėl 
neapdorotų buitinių atliekų išvežimo į 
sąvartyną uždraudimo iki 2025 m. (galbūt 
taikant laipsnišką metodą), bei taikyti 
griežtus ir ryžtingus deginimo atgaunant 
energiją kriterijus, kurių tikslas turėtų būti 
žaliavų pakartotinis naudojimas ir 
perdirbimas užuot jas deginus;

Or. en

Pakeitimas 58
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina tinkamai ir greitai įgyvendinti 
Atliekų pagrindų direktyvą ir draudimą į 
sąvartyną išvežti perdirbamas žaliavas bei 
taikyti griežtus ir ryžtingus deginimo 
atgaunant energiją kriterijus, kurių 
tikslas turėtų būti žaliavų pakartotinis 
naudojimas ir perdirbimas užuot jas 
deginus;

7. ragina tinkamai ir greitai įgyvendinti 
Atliekų pagrindų direktyvą ir visų pirma 
griežtai įgyvendinti atliekų hierarchiją,
pagal kurią pirmenybė būtų teikiama 
atliekų prevencijai, pakartotiniam 
naudojimui ir perdirbimui palyginti su 
deginimu; apgailestauja, kad perdirbimui 
dažnai trukdo tai, kad yra pigesnių būdų 
tvarkyti atliekas, pvz., jas vežti į sąvartyną 
arba deginti, kurie vis dėlto turi didelį 
poveikį visuomenei ir dėl kurių visuomenė 
patiria išlaidų; šiuo atžvilgiu ragina imtis 
fiskalinių priemonių siekiant padidinti 
sąlyginį perdirbimo pranašumą;

Or. en
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Pakeitimas 59
Julie Girling

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina tinkamai ir greitai įgyvendinti 
Atliekų pagrindų direktyvą ir draudimą į 
sąvartyną išvežti perdirbamas žaliavas bei 
taikyti griežtus ir ryžtingus deginimo 
atgaunant energiją kriterijus, kurių 
tikslas turėtų būti žaliavų pakartotinis 
naudojimas ir perdirbimas užuot jas 
deginus;

7. ragina tinkamai ir greitai įgyvendinti 
Atliekų pagrindų direktyvą;

Or. en

Pakeitimas 60
Judith A. Merkies

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina tinkamai ir greitai įgyvendinti 
Atliekų pagrindų direktyvą ir draudimą į 
sąvartyną išvežti perdirbamas žaliavas bei 
taikyti griežtus ir ryžtingus deginimo 
atgaunant energiją kriterijus, kurių tikslas 
turėtų būti žaliavų pakartotinis naudojimas 
ir perdirbimas užuot jas deginus;

7. ragina tinkamai ir greitai įgyvendinti 
Atliekų pagrindų direktyvą ir draudimą į 
sąvartyną išvežti perdirbamas žaliavas bei 
taikyti griežtus ir ryžtingus deginimo 
atgaunant energiją kriterijus, kurių tikslas 
turėtų būti žaliavų pakartotinis naudojimas 
ir perdirbimas užuot jas deginus, kaip 
priemonė išgauti kuo daugiau naudingų 
žaliavų, taip pat jas išgauti kuo anksčiau 
ir kuo arčiau atliekų šaltinio, išvengti 
išgavimo galimybės praradimo, sumažinti 
bet kokį neigiamą poveikį aplinkai ir 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą;

Or. en
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Pakeitimas 61
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina tinkamai ir greitai įgyvendinti 
Atliekų pagrindų direktyvą ir draudimą į 
sąvartyną išvežti perdirbamas žaliavas bei
taikyti griežtus ir ryžtingus deginimo 
atgaunant energiją kriterijus, kurių tikslas 
turėtų būti žaliavų pakartotinis naudojimas 
ir perdirbimas užuot jas deginus;

7. ragina tinkamai ir greitai įgyvendinti 
Atliekų pagrindų direktyvą, pradėti taikyti 
laipsnišką draudimą į sąvartyną išvežti 
perdirbamas žaliavas, parengti ekologinio 
projektavimo kriterijus siekiant užtikrinti 
didžiosios daugumos į rinką pateikiamų 
produktų perdirbimą ir taikyti griežtus ir 
ryžtingus deginimo atgaunant energiją 
kriterijus, kurių tikslas turėtų būti žaliavų 
pakartotinis naudojimas ir perdirbimas 
užuot jas deginus;

Or. en

Pakeitimas 62
Pilar Ayuso ir Cristina Gutiérrez-Cortines

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina tinkamai ir greitai įgyvendinti 
Atliekų pagrindų direktyvą ir draudimą į 
sąvartyną išvežti perdirbamas žaliavas bei 
taikyti griežtus ir ryžtingus deginimo
atgaunant energiją kriterijus, kurių tikslas 
turėtų būti žaliavų pakartotinis 
naudojimas ir perdirbimas užuot jas 
deginus;

7. ragina tinkamai ir greitai įgyvendinti 
Atliekų pagrindų direktyvą, kad į sąvartyną 
nebūtų išvežamos perdirbamos žaliavos,
bei taikyti griežtus ir ryžtingus atliekų 
naudojimo atgaunant energiją kriterijus, 
laikantis atliekų hierarchijos ir siekiant 
galutinio tikslo – užtikrinti, kad atliekos 
nebūtų šalinamos;

Or. es

Pakeitimas 63
Riikka Manner



PE466.974v01-00 34/52 AM\868777LT.doc

LT

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina tinkamai ir greitai įgyvendinti 
Atliekų pagrindų direktyvą ir draudimą į 
sąvartyną išvežti perdirbamas žaliavas bei 
taikyti griežtus ir ryžtingus deginimo 
atgaunant energiją kriterijus, kurių tikslas 
turėtų būti žaliavų pakartotinis naudojimas 
ir perdirbimas užuot jas deginus;

7. ragina tinkamai ir greitai įgyvendinti 
Atliekų pagrindų direktyvą ir draudimą į 
sąvartyną išvežti perdirbamas žaliavas bei 
taikyti deginimo atgaunant energiją tikslus 
atitinkančius kriterijus, kurių tikslas turėtų 
būti žaliavų pakartotinis naudojimas ir 
perdirbimas;

Or. fi

Pakeitimas 64
Gaston Franco

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina tinkamai ir greitai įgyvendinti 
Atliekų pagrindų direktyvą ir draudimą į 
sąvartyną išvežti perdirbamas žaliavas bei 
taikyti griežtus ir ryžtingus deginimo 
atgaunant energiją kriterijus, kurių tikslas 
turėtų būti žaliavų pakartotinis naudojimas 
ir perdirbimas užuot jas deginus;

7. ragina tinkamai ir greitai įgyvendinti 
Atliekų pagrindų direktyvą ir ypač 
užtikrinti derėjimą, kurio svarbiausias
tikslas turėtų būti žaliavų pakartotinis 
naudojimas, tada perdirbimas, o po to 
turėtų būti vertinami kiti atliekų 
naikinimo būdai, kuriais turėtų būti 
siekiama sumažinti išmetimus į sąvartyną;

Or. fr

Pakeitimas 65
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. sutinka su Komisijos analizės 
išvadomis, kad geresnis galiojančių su 
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atliekomis susijusių teisės aktų 
įgyvendinimas ir vykdymas yra itin 
svarbus propaguojant tausiau išteklius 
naudojančią Europą, todėl ragina 
Komisiją pasiūlyti iki 2011 m. pabaigos 
įsteigti ES su atliekomis susijusių teisės 
aktų įgyvendinimo agentūrą, sujungtą su 
konkrečia Europos institucija, kuri atliktų 
tiesioginius aplinkos tikrinimus, nes 
geresnis galiojančių teisės aktų 
įgyvendinimas būtų ne tik naudingas 
aplinkai ir žmonių sveikatai, bet ir dėl jo 
būtų gauta reikšminga ekonominė nauda 
bei juo būtų sudarytos geresnės sąlygos 
naudotis vertingomis antrinėmis 
žaliavomis;

Or. en

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

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. mano, kad keliose direktyvose jau 
nustatyti atliekų surinkimo ir atskyrimo 
tikslai turėtų būti toliau detalizuojami ir 
nustatomi siekiant aukščiausio laipsnio ir 
kokybiškiausio medžiagų išgavimo 
panaudojus atliekas kiekviename iš šių 
perdirbimo etapų – surinkimo, 
išmontavimo, pirminio apdorojimo ir 
perdirbimo (rafinavimo);

Or. en

Pakeitimas 67
Esther de Lange

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. šiuo atžvilgiu pabrėžia, kaip svarbu 
neprarasti gyvulių mėšle esančių 
maistinių medžiagų ir mineralų, ir ragina 
Komisiją bei valstybes nares skatinti 
mėšlo perdirbimą; pabrėžia, kad būtina 
pūdinį apibrėžti kaip trąšų pakaitalą;

Or. nl

Pakeitimas 68
Karin Kadenbach

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. siekiant tinkamai ir greitai įgyvendinti 
Atliekų pagrindų direktyvą ragina 
Komisiją, kad būtų galima uždrausta į 
sąvartynus išvežti perdirbamas žaliavas 
bei taikyti griežtus ir ryžtingus deginimo 
atgaunant energiją kriterijus, kurių 
tikslas turėtų būti pakartotinis žaliavų 
naudojimas ir perdirbimas užuot jas 
deginus, pateikti pasiūlymą dėl 1999 m. 
balandžio 26 d. Tarybos 
direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų 
sąvartynų ir atnaujinti bei išplėsti 
5 straipsnio 2 dalyje išvardytus tikslus. 
Nuo 2020 m. pagal Atliekų pagrindų 
direktyvą reikėtų praplėsti draudimą 
sąvartynuose laikyti komunalines 
biologiškai skaidomas atliekas įtraukiant 
nuostatą dėl draudimo sąvartynuose 
laikyti visas biologiškai skaidomas 
atliekas ir nustatyti tikslą – 5 % sumažinti 
atliekų kiekį;

Or. de
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Pakeitimas 69
Lucas Hartong

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina EK biologinės įvairovės veiksmų 
plano tikslus įtraukti į žaliavų strategiją 
siekiant sustiprinti ekonomikos ir 
aplinkos ryšius bei atsižvelgti į žaliavų 
išgavimo, gamybos, naudojimo ir šalinimo 
poveikį aplinkai; ragina EK remti žemės 
naudojimo strateginio planavimo plėtrą 
visose valstybėse narėse siekiant žaliavų 
kasybą suderinti su kitais žemės 
naudojimo poreikiais ir siekiant apsaugoti 
aplinką ir biologinę įvairovę;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 70
Karl-Heinz Florenz

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina EK biologinės įvairovės veiksmų 
plano tikslus įtraukti į žaliavų strategiją 
siekiant sustiprinti ekonomikos ir 
aplinkos ryšius bei atsižvelgti į žaliavų 
išgavimo, gamybos, naudojimo ir šalinimo 
poveikį aplinkai; ragina EK remti žemės 
naudojimo strateginio planavimo plėtrą 
visose valstybėse narėse siekiant žaliavų 
kasybą suderinti su kitais žemės 
naudojimo poreikiais ir siekiant apsaugoti 
aplinką ir biologinę įvairovę;

8. ragina EK užtikrinti, kad biologinės 
įvairovės srities teisės aktai būtų 
įgyvendinami nuosekliai, taip pat ragina 
Komisiją panaudoti visas galimas 
priemones siekiant užtikrinti, kad 
valstybės narės laikytųsi Komisijos 
požiūrio, kad kasybos veiklą tinklo 
„Natura 2000“ teritorijose arba šalia jų 
galima suderinti su aplinkos apsauga ir 
biologine įvairove ir kad atliekant žemės 
naudojimo strateginį planavimą valstybėse 
narėse neturi būti pamirštamas 
kaimyninių valstybių narių žaliavų 
poreikis; ragina Komisiją toliau skleisti 
savo 2010 m. gairių dokumento išvadas;
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Or. en

Pakeitimas 71
Judith A. Merkies

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina EK biologinės įvairovės veiksmų 
plano tikslus įtraukti į žaliavų strategiją 
siekiant sustiprinti ekonomikos ir aplinkos 
ryšius bei atsižvelgti į žaliavų išgavimo, 
gamybos, naudojimo ir šalinimo poveikį 
aplinkai; ragina EK remti žemės naudojimo 
strateginio planavimo plėtrą visose 
valstybėse narėse siekiant žaliavų kasybą 
suderinti su kitais žemės naudojimo 
poreikiais ir siekiant apsaugoti aplinką ir 
biologinę įvairovę;

8. ragina EK biologinės įvairovės veiksmų 
plano tikslus įtraukti į žaliavų strategiją 
siekiant sustiprinti ekonomikos ir aplinkos 
ryšius bei atsižvelgti į žaliavų išgavimo, 
gamybos, naudojimo ir šalinimo poveikį 
aplinkai; ragina EK remti žemės naudojimo 
strateginio planavimo plėtrą visose 
valstybėse narėse siekiant žaliavų kasybą 
suderinti su kitais žemės naudojimo 
poreikiais ir siekiant apsaugoti aplinką ir 
biologinę įvairovę; teigia, kad reikėtų 
taikyti naują požiūrį į žaliavų gavybą, nes 
numatytu atveju galvojama gavybai 
panaudoti tik negyvenamąsias ir 
nepramonines teritorijas, pvz., tinklo 
„Natura 2000“ teritorijas, o geriausios 
gavybos vietos gali būti jau naudojamos 
kitiems tikslams;

Or. en

Pakeitimas 72
Anja Weisgerber

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad vietinės žaliavos yra 
esminė žaliavų tiekimo Europos pramonei 
dalis; todėl ragina valstybes nares 
užtikrinti ilgalaikį žaliavų sandėliavimą 
regioniniu ir tarpregioniniu lygmenimis; 
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taip pat ragina Europos Komisiją 
patobulinti esmines vietinių žaliavų 
gavybos sąlygas, galimose naujose ir 
persvarstomose direktyvose ir 
reglamentuose atsižvelgiant į ekologinius, 
socialinius bei ekonominius interesus ir 
taip užtikrinant galimybę naudotis 
mineralinių žaliavų sandėliais laikantis 
tvarumo principų;

Or. de

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

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. palankiai vertina tai, kad tobulinamos 
tokios priemonės ir rodikliai kaip taikomi 
Ekosistemų ir biologinės įvairovės 
ekonomikos tyrime, kurį atliekant 
nustatoma piniginė biologinės įvairovės ir 
ekosistemų vertė ir pateikiamas svarbus 
tikrosios žaliavų išgavimo, naudojimo ir 
šalinimo kainos rodiklis ir taip 
internalizuojamos išorinės sąnaudos; 
ragina Komisiją propaguoti ir skatinti šių 
priemonių tobulinimą ir jų taikymą;

Or. en

Pakeitimas 74
Pilar Ayuso ir Cristina Gutiérrez-Cortines

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad gavybos veikla turi būti 
vykdoma laikantis aukščiausių darbo 
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saugos ir aplinkosaugos standartų 
siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir 
atkurti eksploatuojamas teritorijas;

Or. es

Pakeitimas 75
János Áder

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. atkreipia dėmesį į tai, kad tada, kai 
naudojant cianido kasybos technologiją 
galima pagaminti tik 2 gramus aukso iš 
vienos tonos rūdos, iš vienos naudotų 
mobiliųjų telefonų tonos, neprireikiant 
cianido, galima pagaminti 150 kartų 
daugiau – beveik 300 gramų; todėl 
Komisijai primena 2010 m. gegužės 5 d. 
Parlamento rezoliuciją, kurioje raginama 
iki 2011 m. pabaigos ES visiškai uždrausti 
cianido kasybos technologiją;

Or. hu

Pakeitimas 76
Lucas Hartong

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia įmonių socialinės atsakomybės 
ir aukščiausių tarptautinių aplinkos 
apsaugos bei socialinių standartų 
laikymosi, taip pat geriausių turimų 
technologijų taikymo svarbą; ragina EK 
sekti JAV C. Doddo ir B. Franko akto dėl 
naudingųjų iškasenų iš konfliktų zonų 
pavyzdžiu ir ragina EK pateikti pasiūlymą 

Išbraukta.
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dėl teisės akto; pritaria Gavybos pramonės 
skaidrumo iniciatyvai;

Or. nl

Pakeitimas 77
Karl-Heinz Florenz

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia įmonių socialinės atsakomybės 
ir aukščiausių tarptautinių aplinkos 
apsaugos bei socialinių standartų 
laikymosi, taip pat geriausių turimų 
technologijų taikymo svarbą; ragina EK 
sekti JAV C. Doddo ir B. Franko akto dėl 
naudingųjų iškasenų iš konfliktų zonų 
pavyzdžiu ir ragina EK pateikti pasiūlymą 
dėl teisės akto; pritaria Gavybos pramonės 
skaidrumo iniciatyvai;

9. pabrėžia įmonių socialinės atsakomybės 
ir aukščiausių tarptautinių aplinkos 
apsaugos bei socialinių standartų 
laikymosi, taip pat geriausių turimų 
technologijų taikymo svarbą; ragina EK, 
jei įmanoma, sekti JAV C. Doddo ir B. 
Franko akto dėl naudingųjų iškasenų iš 
konfliktų zonų pavyzdžiu ir ragina EK 
pateikti pasiūlymą dėl teisės akto; pritaria 
Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvai;

Or. en

Pakeitimas 78
Åsa Westlund ir Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia įmonių socialinės atsakomybės 
ir aukščiausių tarptautinių aplinkos 
apsaugos bei socialinių standartų 
laikymosi, taip pat geriausių turimų 
technologijų taikymo svarbą; ragina EK 
sekti JAV C. Doddo ir B. Franko akto dėl 
naudingųjų iškasenų iš konfliktų zonų 
pavyzdžiu ir ragina EK pateikti pasiūlymą 
dėl teisės akto; pritaria Gavybos pramonės 

9. pabrėžia įmonių socialinės atsakomybės 
ir aukščiausių tarptautinių aplinkos 
apsaugos bei darbo standartų laikymosi, 
taip pat geriausių turimų technologijų 
taikymo svarbą; be to, pabrėžia didžiulę 
atsakomybę, tenkančią gavybos srities 
įmonėms, siekiančioms užtikrinti, kad 
gavyba neigiamai nepaveiktų šalia 
gyvenančių gyventojų sveikatos; ragina 
EK sekti JAV C. Doddo ir B. Franko akto 



PE466.974v01-00 42/52 AM\868777LT.doc

LT

skaidrumo iniciatyvai; dėl naudingųjų iškasenų iš konfliktų zonų 
pavyzdžiu ir ragina EK pateikti pasiūlymą
dėl teisės akto; pritaria Gavybos pramonės 
skaidrumo iniciatyvai;

Or. sv

Pakeitimas 79
Judith A. Merkies

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia, kad plėtros politika nėra 
diplomatijos žaliavų klausimu priemonė; 
sutinka, jog prekybos susitarimai turi būti 
pakankamai lankstūs, kad besivystančios 
šalys būtų remiamos kuriant kasybos 
pramonės ir vietos pramonės sąsajas; 
mano, kad reikia gerbti valstybių 
apsirūpinimo žaliavomis savarankiškumą 
ir prašo Komisijos šiuo atžvilgiu taikyti 
diferencijuotą požiūrį, kuriame būtų 
atsižvelgiama į skirtingą nacionalinę 
padėtį, kad nebūtų keliamas pavojus 
besivystančių šalių vystymosi tikslams ir 
industrializacijai;

Or. en

Pakeitimas 80
João Ferreira

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia sanglaudos su paskelbtais 
tikslais bendradarbiavimo ir paramos 
politikos vystymosi srityje būtinumą; 
mano, kad žaliavomis turtingoms 



AM\868777LT.doc 43/52 PE466.974v01-00

LT

besivystančioms šalims neturėtų būti 
priskirtas vien tik eksportuotojų vaidmuo, 
o atvirkščiai – jos turėtų vystyti savo pačių 
pramonės ir plėtros politiką ir taip gerinti 
savo poziciją vertės grandinėje; atmeta 
neokolonialistinį požiūrį, pridengiamą 
vadinamąja „žaliavų diplomatija“;

Or. pt

Pakeitimas 81
Oreste Rossi

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina aktyviai taikyti ir skatinti 
tvaresnius ekonomikos modelius, kurie 
būtų atskirti nuo žaliavų naudojimo, 
siekiant užtikrinti, kad ateityje ES būtų 
galima gauti žaliavų; ragina EK parengti 
teisines priemones, kurių tikslas būtų 
efektyviau naudoti išteklius, išvengiant 
neigiamo poveikio, siūlo, kad EK atliktų 
išsamų ekonominės išperkamosios 
nuomos modelių, kaip prekių nuosavybės 
alternatyvų, ir jų poveikio medžiagų 
naudojimui ir atgavimui tyrimą;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 82
Lucas Hartong

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina aktyviai taikyti ir skatinti 
tvaresnius ekonomikos modelius, kurie 
būtų atskirti nuo žaliavų naudojimo, 

Išbraukta.
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siekiant užtikrinti, kad ateityje ES būtų 
galima gauti žaliavų; ragina EK parengti 
teisines priemones, kurių tikslas būtų 
efektyviau naudoti išteklius, išvengiant 
neigiamo poveikio, siūlo, kad EK atliktų 
išsamų ekonominės išperkamosios 
nuomos modelių, kaip prekių nuosavybės 
alternatyvų, ir jų poveikio medžiagų 
naudojimui ir atgavimui tyrimą;

Or. nl

Pakeitimas 83
Karl-Heinz Florenz ir Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina aktyviai taikyti ir skatinti 
tvaresnius ekonomikos modelius, kurie 
būtų atskirti nuo žaliavų naudojimo, 
siekiant užtikrinti, kad ateityje ES būtų 
galima gauti žaliavų; ragina EK parengti 
teisines priemones, kurių tikslas būtų 
efektyviau naudoti išteklius, išvengiant 
neigiamo poveikio, siūlo, kad EK atliktų 
išsamų ekonominės išperkamosios nuomos 
modelių, kaip prekių nuosavybės 
alternatyvų, ir jų poveikio medžiagų 
naudojimui ir atgavimui tyrimą;

10. ragina aktyviai taikyti ir skatinti 
tvaresnius ekonomikos modelius, kurie 
būtų atskirti nuo žaliavų naudojimo, 
siekiant užtikrinti, kad ateityje ES būtų 
galima gauti žaliavų; ragina EK parengti 
naujas priemones (pvz., ekologinius 
sertifikatus, kurių tikslas būtų padidinti 
antrinių žaliavų įsisavinimą), kurių tikslas 
būtų efektyviau naudoti išteklius, 
išvengiant neigiamo poveikio, siūlo, kad 
EK atliktų išsamų ekonominės 
išperkamosios nuomos modelių, kaip 
prekių nuosavybės alternatyvų, ir jų 
poveikio medžiagų naudojimui ir 
atgavimui tyrimą; pabrėžia, kad šiuo 
atžvilgiu informuotumas yra didžiausia 
problema;

Or. en

Pakeitimas 84
Julie Girling
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Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina aktyviai taikyti ir skatinti 
tvaresnius ekonomikos modelius, kurie 
būtų atskirti nuo žaliavų naudojimo, 
siekiant užtikrinti, kad ateityje ES būtų 
galima gauti žaliavų; ragina EK parengti 
teisines priemones, kurių tikslas būtų 
efektyviau naudoti išteklius, išvengiant 
neigiamo poveikio, siūlo, kad EK atliktų 
išsamų ekonominės išperkamosios nuomos 
modelių, kaip prekių nuosavybės 
alternatyvų, ir jų poveikio medžiagų 
naudojimui ir atgavimui tyrimą;

10. ragina aktyviai taikyti ir skatinti 
tvaresnius ekonomikos modelius, kurie 
būtų atskirti nuo žaliavų naudojimo, 
siekiant užtikrinti, kad ateityje ES būtų 
galima gauti žaliavų; ragina EK parengti 
metodus, kurių tikslas būtų efektyviau 
naudoti išteklius, išvengiant neigiamo 
poveikio, siūlo, kad EK atliktų išsamų 
ekonominės išperkamosios nuomos 
modelių, kaip prekių nuosavybės 
alternatyvų, ir jų poveikio medžiagų 
naudojimui ir atgavimui tyrimą;

Or. en

Pakeitimas 85
Kriton Arsenis

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. pabrėžia, kad naujas rodiklis, kuris 
apima daugiau nei BVP ir pagal kurį 
vertinamas išteklių vartojimas ir išteklių 
našumas, yra būtinas, kad ekonomikos 
augimą būtų galima atsieti nuo medžiagų 
naudojimo;

Or. en

Pakeitimas 86
João Ferreira

Nuomonės projektas
10a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

10 a. atkreipia dėmesį į spekuliacijos 
žaliavomis žalingą poveikį; mano, kad 
fizinės rinkos neturi užgožti „išvestinių 
finansinių priemonių“ rinka, kurios 
mastai ilgainiui neproporcingai augo, 
todėl šioje srityje tapo būtina imtis skubių 
priemonių; pabrėžia, kad būtina turėti 
oficialios patikimos informacijos apie 
žaliavų fizinius srautus ir atsargas;

Or. pt

Pakeitimas 87
Karl-Heinz Florenz

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. ragina EK ištirti mineraliniams 
ištekliams, neenergetinėms žaliavoms, 
vandeniui ir žemės naudojimui taikomo 
mokesčio poveikį, ypač pašalinį poveikį,
pvz., netvarus pakeitimas, mokesčių 
vengimas ar ekonominės veiklos 
perkėlimas į trečiąsias šalis; pabrėžia, kad 
išteklių mokestis padarytų išteklius 
vertingesnius ir dėl to žaliavos būtų 
geriau naudojamos, pakartotinai 
naudojamos ir perdirbamos, taip pat 
ištekliai būtų mažiau eksportuojami.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 88
Lucas Hartong

Nuomonės projektas
11 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

11. ragina EK ištirti mineraliniams 
ištekliams, neenergetinėms žaliavoms, 
vandeniui ir žemės naudojimui taikomo 
mokesčio poveikį, ypač pašalinį poveikį, 
pvz., netvarus pakeitimas, mokesčių 
vengimas ar ekonominės veiklos 
perkėlimas į trečiąsias šalis; pabrėžia, kad 
išteklių mokestis padarytų išteklius 
vertingesnius ir dėl to žaliavos būtų 
geriau naudojamos, pakartotinai 
naudojamos ir perdirbamos, taip pat 
ištekliai būtų mažiau eksportuojami.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 89
Julie Girling

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. ragina EK ištirti mineraliniams 
ištekliams, neenergetinėms žaliavoms, 
vandeniui ir žemės naudojimui taikomo 
mokesčio poveikį, ypač pašalinį poveikį, 
pvz., netvarus pakeitimas, mokesčių 
vengimas ar ekonominės veiklos 
perkėlimas į trečiąsias šalis; pabrėžia, kad 
išteklių mokestis padarytų išteklius 
vertingesnius ir dėl to žaliavos būtų 
geriau naudojamos, pakartotinai 
naudojamos ir perdirbamos, taip pat 
ištekliai būtų mažiau eksportuojami.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 90
Pilar Ayuso ir Cristina Gutiérrez-Cortines
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Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. ragina EK ištirti mineraliniams 
ištekliams, neenergetinėms žaliavoms, 
vandeniui ir žemės naudojimui taikomo 
mokesčio poveikį, ypač pašalinį poveikį, 
pvz., netvarus pakeitimas, mokesčių 
vengimas ar ekonominės veiklos 
perkėlimas į trečiąsias šalis; pabrėžia, kad 
išteklių mokestis padarytų išteklius 
vertingesnius ir dėl to žaliavos būtų 
geriau naudojamos, pakartotinai 
naudojamos ir perdirbamos, taip pat 
ištekliai būtų mažiau eksportuojami.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 91
Oreste Rossi

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. ragina EK ištirti mineraliniams 
ištekliams, neenergetinėms žaliavoms, 
vandeniui ir žemės naudojimui taikomo 
mokesčio poveikį, ypač pašalinį poveikį, 
pvz., netvarus pakeitimas, mokesčių 
vengimas ar ekonominės veiklos 
perkėlimas į trečiąsias šalis; pabrėžia, kad
išteklių mokestis padarytų išteklius 
vertingesnius ir dėl to žaliavos būtų 
geriau naudojamos, pakartotinai 
naudojamos ir perdirbamos, taip pat 
ištekliai būtų mažiau eksportuojami.

11. prašo EK ištirti mineraliniams 
ištekliams, neenergetinėms žaliavoms, 
vandeniui ir žemės naudojimui taikomo 
mokesčio poveikį, ypač pašalinį poveikį, 
pvz., netvarus pakeitimas, mokesčių 
vengimas ar ekonominės veiklos 
perkėlimas į trečiąsias šalis.

Or. it
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Pakeitimas 92
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. ragina EK ištirti mineraliniams 
ištekliams, neenergetinėms žaliavoms, 
vandeniui ir žemės naudojimui taikomo 
mokesčio poveikį, ypač pašalinį poveikį, 
pvz., netvarus pakeitimas, mokesčių 
vengimas ar ekonominės veiklos 
perkėlimas į trečiąsias šalis; pabrėžia, kad 
išteklių mokestis padarytų išteklius 
vertingesnius ir dėl to žaliavos būtų 
geriau naudojamos, pakartotinai 
naudojamos ir perdirbamos, taip pat 
ištekliai būtų mažiau eksportuojami.

11. ragina EK ištirti mineraliniams 
ištekliams, neenergetinėms žaliavoms, 
vandeniui ir žemės naudojimui taikomo 
mokesčio poveikį, ypač pašalinį poveikį, 
pvz., netvarus pakeitimas, mokesčių 
vengimas ar ekonominės veiklos 
perkėlimas į trečiąsias šalis, ir šiuo tikslu 
teikti pasiūlymus dėl ES priemonių, 
atitinkančius išteklių naudojimo 
efektyvumo prioritetą; pabrėžia, kad 
pirminių žaliavų apmokestinimas padėtų 
didinti perdirbimo, o ne pirminės gavybos 
sąlyginį pranašumą, taip pat padėtų 
mokesčių naštą nuo darbo sektoriaus 
perkelti išteklių sektoriui.

Or. en

Pakeitimas 93
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête ir Sergio Berlato

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. ragina EK ištirti mineraliniams 
ištekliams, neenergetinėms žaliavoms, 
vandeniui ir žemės naudojimui taikomo 
mokesčio poveikį, ypač pašalinį poveikį, 
pvz., netvarus pakeitimas, mokesčių 
vengimas ar ekonominės veiklos 
perkėlimas į trečiąsias šalis; pabrėžia, kad 
išteklių mokestis padarytų išteklius 
vertingesnius ir dėl to žaliavos būtų 
geriau naudojamos, pakartotinai 
naudojamos ir perdirbamos, taip pat 

11. ragina atidžiai įvertinti visas esamas 
normines ir fiskalines priemones, 
galinčias paskatinti mineralinių išteklių, 
neenergetinių žaliavų, vandens ir žemės 
naudojimą ir padaryti jį veiksmingesnį;
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ištekliai būtų mažiau eksportuojami.

Or. it

Pakeitimas 94
Riikka Manner

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. ragina EK ištirti mineraliniams 
ištekliams, neenergetinėms žaliavoms, 
vandeniui ir žemės naudojimui taikomo 
mokesčio poveikį, ypač pašalinį poveikį, 
pvz., netvarus pakeitimas, mokesčių 
vengimas ar ekonominės veiklos 
perkėlimas į trečiąsias šalis; pabrėžia, kad 
išteklių mokestis padarytų išteklius 
vertingesnius ir dėl to žaliavos būtų 
geriau naudojamos, pakartotinai 
naudojamos ir perdirbamos, taip pat 
ištekliai būtų mažiau eksportuojami.

11. ragina EK ištirti mineraliniams 
ištekliams, neenergetinėms žaliavoms, 
vandeniui ir žemės naudojimui taikomo 
mokesčio poveikį, ypač pašalinį poveikį, 
pvz., netvarus pakeitimas, mokesčių 
vengimas ar ekonominės veiklos 
perkėlimas į trečiąsias šalis;

Or. fi

Pakeitimas 95
Kriton Arsenis

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. ragina EK ištirti mineraliniams 
ištekliams, neenergetinėms žaliavoms, 
vandeniui ir žemės naudojimui taikomo 
mokesčio poveikį, ypač pašalinį poveikį, 
pvz., netvarus pakeitimas, mokesčių 
vengimas ar ekonominės veiklos 
perkėlimas į trečiąsias šalis; pabrėžia, kad 
išteklių mokestis padarytų išteklius 
vertingesnius ir dėl to žaliavos būtų geriau 

11. ragina EK ištirti mineraliniams 
ištekliams, nenaudojamoms išgautoms 
žaliavoms, neenergetinėms žaliavoms, 
vandeniui ir žemės naudojimui taikomo 
mokesčio poveikį, ypač pašalinį poveikį, 
pvz., netvarus pakeitimas, mokesčių 
vengimas ar ekonominės veiklos 
perkėlimas į trečiąsias šalis; pabrėžia, kad 
išteklių mokestis padarytų išteklius 
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naudojamos, pakartotinai naudojamos ir 
perdirbamos, taip pat ištekliai būtų mažiau 
eksportuojami.

vertingesnius ir dėl to žaliavos būtų geriau 
naudojamos, pakartotinai naudojamos ir 
perdirbamos, taip pat ištekliai būtų mažiau 
eksportuojami.

Or. en

Pakeitimas 96
Karl-Heinz Florenz ir Judith A. Merkies

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. ragina Komisiją tęsti pasiruošimą 
inovacijų žaliavų srityje partnerystei pagal 
pavyzdinę iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“ 
ir pabrėžia jau esančiame ankstyvame 
etape glaudaus visų šiuo atžvilgiu 
suinteresuotų institucijų 
bendradarbiavimo svarbą.

Or. en

Pakeitimas 97
Judith A. Merkies ir Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. mano, kad reikėtų skatinti ilgiau 
naudoti produktus, taigi ir žaliavas bei 
biotines medžiagas, nes jų gavyba, 
naudojimas ir šalinimas turi didelį poveikį 
žemės naudojimui, vandeniui, energijai ir 
transportui; pabrėžia, kad žaliavų 
strategiją reikia įtraukti į platesnę 
strategiją „ES 2020“ kaip pagrindinę jos 
bendrų tikslų dalį, reikalauja 
tikslingesnių išteklių naudojimo 
efektyvumo inovacijų ir pabrėžia, kad 
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didesnis medžiagų naudojimo efektyvumo 
rodiklis turi didelį poveikį pramonei ir 
transporto sektoriui.

Or. en

Pakeitimas 98
Kathleen Van Brempt

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. ragina EK rinkti duomenis apie 
galimybes ES atgauti žaliavas 
panaudojant sąvartynų kasybą ir parengti 
standartus, taikomus sąlygoms, pagal 
kurias galėtų būti kasami sąvartynai, 
įskaitant galimą kitų išteklių atgavimą, 
energijos vartojimo efektyvumą, lyginamą 
su pirminių žaliavų gavyba, galimą 
šalutinį poveikį aplinkai ir žmonių 
sveikatai (pvz., išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų ir toksiškų 
medžiagų išmetimą) ir energijos gamybos 
ir kraštovaizdžio atkūrimo galimybes.

Or. en


