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Grozījums Nr. 1
Karl-Heinz Florenz

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē paziņojumu un to, ka tajā 
īpaša uzmanība pievērsta izejvielām un 
reģenerētajām izejvielām, kas iegūtas no 
derīgajiem izrakteņiem un biotiskajiem 
resursiem, resursu efektīvai izmantošanai 
un pārstrādei, un to, ka tajā tiek atzīta 
izejvielu ieguves pilsētvidē nozīmība kā 
vērtīgam avotam izejvielu atgūšanā, 
otrreizējā pārstrādē un pārstrādē 
produktos ar augstāku pievienoto vērtību; 
norāda uz atkārtotas izmantošanas 
potenciālu kā atsevišķu kategoriju, lai 
pagarinātu produktu ekspluatācijas laiku 
un mudina Komisiju (EK) attīstīt 
atkārtotu izmantošanu;

1. atzinīgi vērtē paziņojumu un to, ka tajā 
īpaša uzmanība pievērsta izejvielām un 
reģenerētajām izejvielām, tajā pausto
apņēmību aplūkot šī plašā
problēmjautājuma trīs pīlārus, proti, 
taisnīgas un ilgtspējīgas apgādes ar 
izejvielām nodrošināšanu no 
starptautiskiem tirgiem, ilgtspējīgas 
apgādes veicināšanu ES un resursu 
efektīvas izmantošanas un otrreizējas 
pārstrādes veicināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Lucas Hartong

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē paziņojumu un to, ka tajā 
īpaša uzmanība pievērsta izejvielām un 
reģenerētajām izejvielām, kas iegūtas no 
derīgajiem izrakteņiem un biotiskajiem 
resursiem, resursu efektīvai izmantošanai 
un pārstrādei, un to, ka tajā tiek atzīta 
izejvielu ieguves pilsētvidē nozīmība kā 
vērtīgam avotam izejvielu atgūšanā, 
otrreizējā pārstrādē un pārstrādē produktos 
ar augstāku pievienoto vērtību; norāda uz 
atkārtotas izmantošanas potenciālu kā 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu un to, ka tajā 
īpaša uzmanība pievērsta izejvielām un 
reģenerētajām izejvielām, kas iegūtas no 
derīgajiem izrakteņiem un biotiskajiem 
resursiem, resursu efektīvai izmantošanai 
un pārstrādei, un to, ka tajā tiek atzīta 
izejvielu ieguves pilsētvidē nozīmība kā 
vērtīgam avotam izejvielu atgūšanā, 
otrreizējā pārstrādē un pārstrādē produktos 
ar augstāku pievienoto vērtību; norāda uz 
atkārtotas izmantošanas potenciālu kā 
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atsevišķu kategoriju, lai pagarinātu 
produktu ekspluatācijas laiku un mudina 
Komisiju (EK) attīstīt atkārtotu 
izmantošanu;

atsevišķu kategoriju, lai pagarinātu 
produktu ekspluatācijas laiku;

Or. nl

Grozījums Nr. 3
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē paziņojumu un to, ka tajā 
īpaša uzmanība pievērsta izejvielām un 
reģenerētajām izejvielām, kas iegūtas no 
derīgajiem izrakteņiem un biotiskajiem 
resursiem, resursu efektīvai izmantošanai 
un pārstrādei, un to, ka tajā tiek atzīta 
izejvielu ieguves pilsētvidē nozīmība kā 
vērtīgam avotam izejvielu atgūšanā, 
otrreizējā pārstrādē un pārstrādē produktos 
ar augstāku pievienoto vērtību; norāda uz 
atkārtotas izmantošanas potenciālu kā 
atsevišķu kategoriju, lai pagarinātu 
produktu ekspluatācijas laiku un mudina 
Komisiju (EK) attīstīt atkārtotu 
izmantošanu;

1. atzinīgi vērtē paziņojumu un to, ka tajā 
īpaša uzmanība pievērsta izejvielām un 
reģenerētajām izejvielām, kas iegūtas no 
derīgajiem izrakteņiem un biotiskajiem 
resursiem, resursu efektīvai izmantošanai 
un pārstrādei, un to, ka tajā tiek atzīta 
izejvielu ieguves pilsētvidē nozīmība kā 
vērtīgam avotam izejvielu atgūšanā, t.i., 
atkārtotā izmantošanā, otrreizējā pārstrādē 
un pārstrādē produktos ar augstāku 
pievienoto vērtību; norāda uz atkārtotas 
izmantošanas potenciālu kā atsevišķu 
kategoriju, lai pagarinātu produktu 
ekspluatācijas laiku un mudina Komisiju 
(EK) attīstīt atkārtotu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē paziņojumu un to, ka tajā 
īpaša uzmanība pievērsta izejvielām un 
reģenerētajām izejvielām, kas iegūtas no 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu un to, ka tajā 
īpaša un plaša uzmanība pievērsta 
izejvielām un reģenerētajām izejvielām, 
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derīgajiem izrakteņiem un biotiskajiem 
resursiem, resursu efektīvai izmantošanai 
un pārstrādei, un to, ka tajā tiek atzīta 
izejvielu ieguves pilsētvidē nozīmība kā 
vērtīgam avotam izejvielu atgūšanā, 
otrreizējā pārstrādē un pārstrādē produktos 
ar augstāku pievienoto vērtību; norāda uz 
atkārtotas izmantošanas potenciālu kā 
atsevišķu kategoriju, lai pagarinātu 
produktu ekspluatācijas laiku un mudina 
Komisiju (EK) attīstīt atkārtotu 
izmantošanu;

kas iegūtas no derīgajiem izrakteņiem un 
biotiskajiem resursiem, resursu efektīvai 
izmantošanai un pārstrādei, un to, ka tajā 
tiek atzīta izejvielu ieguves pilsētvidē 
nozīmība kā vērtīgam avotam izejvielu 
atgūšanā, otrreizējā pārstrādē un pārstrādē 
produktos ar augstāku pievienoto vērtību; 
atzīmē, ka pārstrāde bieži pazemina 
izejvielas vērtību un ka jāpievērš lielāka 
uzmanība izejvielu pārstrādei produktos 
ar augstāku pievienoto vērtību, kas 
atgūtajai izejvielai radītu lielāku vērtību;
norāda uz atkārtotas izmantošanas 
potenciālu kā atsevišķu kategoriju, lai 
pagarinātu produktu ekspluatācijas laiku un 
mudina Komisiju (EK) attīstīt atkārtotu 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē paziņojumu un to, ka tajā 
īpaša uzmanība pievērsta izejvielām un 
reģenerētajām izejvielām, kas iegūtas no 
derīgajiem izrakteņiem un biotiskajiem 
resursiem, resursu efektīvai izmantošanai 
un pārstrādei, un to, ka tajā tiek atzīta 
izejvielu ieguves pilsētvidē nozīmība kā 
vērtīgam avotam izejvielu atgūšanā, 
otrreizējā pārstrādē un pārstrādē produktos 
ar augstāku pievienoto vērtību; norāda uz 
atkārtotas izmantošanas potenciālu kā 
atsevišķu kategoriju, lai pagarinātu
produktu ekspluatācijas laiku un mudina 
Komisiju (EK) attīstīt atkārtotu 
izmantošanu;

1. atzinīgi vērtē paziņojumu un to, ka tajā 
īpaša uzmanība pievērsta izejvielām un 
reģenerētajām izejvielām, kas iegūtas no 
derīgajiem izrakteņiem un biotiskajiem 
resursiem, resursu efektīvai izmantošanai 
un pārstrādei, un to, ka tajā tiek atzīta 
izejvielu ieguves pilsētvidē nozīmība kā 
vērtīgam avotam izejvielu atgūšanā, 
otrreizējā pārstrādē un pārstrādē produktos 
ar augstāku pievienoto vērtību; norāda uz 
atkārtotas izmantošanas potenciālu kā 
atsevišķu kategoriju, lai pagarinātu 
produktu ekspluatācijas laiku un mudina 
Komisiju (EK) attīstīt atkārtotu 
izmantošanu, jo īpaši ar tās ekodizaina un 
atkritumu apsaimniekošanas politikas 
palīdzību;
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Or. en

Grozījums Nr. 6
Riikka Manner

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē paziņojumu un to, ka tajā 
īpaša uzmanība pievērsta izejvielām un 
reģenerētajām izejvielām, kas iegūtas no 
derīgajiem izrakteņiem un biotiskajiem 
resursiem, resursu efektīvai izmantošanai 
un pārstrādei, un to, ka tajā tiek atzīta 
izejvielu ieguves pilsētvidē nozīmība kā 
vērtīgam avotam izejvielu atgūšanā, 
otrreizējā pārstrādē un pārstrādē produktos 
ar augstāku pievienoto vērtību; norāda uz 
atkārtotas izmantošanas potenciālu kā 
atsevišķu kategoriju, lai pagarinātu 
produktu ekspluatācijas laiku un mudina 
Komisiju (EK) attīstīt atkārtotu 
izmantošanu;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fi

Grozījums Nr. 7
Karl-Heinz Florenz

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka ir svarīgs skaidrojums par 
izejvielu stratēģijas precīzo piemērošanas 
jomu; uzskata, ka, kaut arī Komisijai būtu 
jāseko problēmjautājumiem saistībā ar 
visiem resursiem, būtu patiešām lietderīgi
pievērst īpašu uzmanību rūpnieciskām 
izejvielām saistībā ar šo iniciatīvu, lai 
varētu īstenot mērķtiecīgāku pieeju;
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Or. en

Grozījums Nr. 8
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka — īpaši attiecībā uz 
izejvielu jautājumu — ļoti svarīga ir 
saskaņota politika, stratēģisks ilgtermiņa 
plāns, kā arī visu iesaistīto dalībnieku
koordinēta pieeja, īpaši Komisijā;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c uzsver, ka ir nepieciešami papildu dati
un pētījumi, lai nodrošinātu 
mērķtiecīgāku pieeju, īpaši attiecībā uz 
atkritumu plūsmu analīzi, bet arī 
inovatīvu tehnoloģiju potenciālu saistībā 
ar pārstrādi un aizstāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.d atzinīgi vērtē to, ka tajā tiek atzīta 
izejvielu ieguves pilsētvidē nozīmība kā 
vērtīgam avotam izejvielu atgūšanā, 
otrreizējā pārstrādē un pārstrādē 
produktos ar augstāku pievienoto vērtību, 
un uzskata, ka ir galēji nepieciešams 
vairāk informācijas par izejvielu ieguvi 
pilsētvidē, un tādēļ aicina Komisiju īpaši
novērtēt potenciālu, bet arī iespējamos 
ierobežojumus šajā sakarā; norāda uz 
atkārtotas izmantošanas potenciālu kā 
atsevišķu kategoriju, lai pagarinātu 
produktu ekspluatācijas laiku, un mudina 
Komisiju (EK) attīstīt atkārtotu 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a tomēr pauž nožēlu, ka trūkst 
Komisijas priekšlikumu konkrētiem 
pasākumiem, un brīdina, ka bez šādiem 
pasākumiem izvirzītie mērķi visticamāk 
netiks sasniegti;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a atkārtoti norāda, ka daži aprites cikla 
beigās atvasināti produkti jāapsaimnieko 
kā atkritumi, pat ja tie tiks otrreiz 
pārstrādāti vai otrreizēji ražoti, kas ir liels 
slogs, kurš rada būtiskas papildu 
izmaksas apglabāšanai un daudzos 
gadījumos ir šķērslis resursu efektīvākai 
izmantošanai; aicina Komisiju steidzami 
to risināt ar pragmātisku atkritumu 
stadijas izbeigšanās kritēriju pasākumiem
turpmākajām atkritumu plūsmām, kā 
paredzēts pārskatītajā ES Atkritumu 
pamatdirektīvā1;
1 Direktīva 2008/98/EK

Or. it

Grozījums Nr. 13
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzīmē, ka zemāks patēriņa līmenis, 
atkritumu radīšanas novēršana un 
atkārtota izmantošana ir būtiski 
komponenti pārejai uz resursu ziņā 
efektīvu ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka pasaules iedzīvotāju skaita 
pieaugums, patēriņa kāpums un ES 
ekonomiskās izaugsmes mērķi atsaistīt to 
no izejvielu izmantošanas padara par 
īpaši būtisku; tādēļ uzstāj, ka jānosaka 
samazinājuma mērķi, lai stabilizētu 
izejvielu izmantošanu, un ierosina, ka ES 
par efektīvas izejvielu izmantošanas mērķi 
būtu jānosaka 3 % samazinājums gadā;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 15
Lucas Hartong

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka pasaules iedzīvotāju skaita 
pieaugums, patēriņa kāpums un ES 
ekonomiskās izaugsmes mērķi atsaistīt to 
no izejvielu izmantošanas padara par 
īpaši būtisku; tādēļ uzstāj, ka jānosaka 
samazinājuma mērķi, lai stabilizētu 
izejvielu izmantošanu, un ierosina, ka ES 
par efektīvas izejvielu izmantošanas mērķi 
būtu jānosaka 3 % samazinājums gadā;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 16
Karl-Heinz Florenz

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka pasaules iedzīvotāju skaita 2. uzsver, ka pasaules iedzīvotāju skaita 
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pieaugums, patēriņa kāpums un ES 
ekonomiskās izaugsmes mērķi atsaistīt to 
no izejvielu izmantošanas padara par īpaši 
būtisku; tādēļ uzstāj, ka jānosaka 
samazinājuma mērķi, lai stabilizētu 
izejvielu izmantošanu, un ierosina, ka ES 
par efektīvas izejvielu izmantošanas mērķi 
būtu jānosaka 3 % samazinājums gadā;

pieaugums, patēriņa kāpums un ES 
ekonomiskās izaugsmes mērķi atsaistīt to 
no izejvielu izmantošanas padara par īpaši 
būtisku; tādēļ uzstāj, ka jāievieš pamatota
un uzticama metodoloģija (katrai nozarei 
specifisku) efektīvas izejvielu 
izmantošanas mērķu izstrādei, lai 
stabilizētu izejvielu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Julie Girling

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka pasaules iedzīvotāju skaita 
pieaugums, patēriņa kāpums un ES 
ekonomiskās izaugsmes mērķi atsaistīt to 
no izejvielu izmantošanas padara par 
īpaši būtisku; tādēļ uzstāj, ka jānosaka 
samazinājuma mērķi, lai stabilizētu 
izejvielu izmantošanu, un ierosina, ka ES 
par efektīvas izejvielu izmantošanas mērķi 
būtu jānosaka 3 % samazinājums gadā;

2. uzsver, ka pasaules iedzīvotāju skaita 
pieaugums, patēriņa kāpums un ES 
ekonomiskās izaugsmes mērķi ir 
palielinājuši dabas resursu un izejvielu
izmantošanas apjomu; tādēļ mudina
ieguldīt lielākas pūles, lai uzturētu un
saglabātu šīs izejvielas, kā arī mudina 
Komisiju izstrādāt uzticamu metodoloģiju 
resursu efektīvas izmantošanas
noteikšanai un uzraudzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka pasaules iedzīvotāju skaita 
pieaugums, patēriņa kāpums un ES 
ekonomiskās izaugsmes mērķi atsaistīt to 
no izejvielu izmantošanas padara par īpaši 

2. uzsver, ka pasaules iedzīvotāju skaita 
pieaugums, patēriņa kāpums un ES 
ekonomiskās izaugsmes mērķi atsaistīt to 
no izejvielu izmantošanas padara par īpaši 
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būtisku; tādēļ uzstāj, ka jānosaka 
samazinājuma mērķi, lai stabilizētu
izejvielu izmantošanu, un ierosina, ka ES 
par efektīvas izejvielu izmantošanas mērķi 
būtu jānosaka 3 % samazinājums gadā;

būtisku; tādēļ uzstāj, ka jānosaka mērķi, lai 
samazinātu izejvielu izmantošanu, un 
ierosina, ka ES par efektīvas izejvielu 
izmantošanas mērķi būtu jānosaka 3 % 
absolūtais iegūto izejvielu izmantošanas 
samazinājums gadā; uzskata, ka progress 
šī mērķa sasniegšanā un dalībvalstu
atbalsta politikas īstenošanā jāuzrauga, 
izmantojot Eiropas pusgadu, ziņošanas 
sistēmu dalībvalstu budžeta un 
strukturālās politikas koordinēšanai un 
uzraudzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka pasaules iedzīvotāju skaita 
pieaugums, patēriņa kāpums un ES 
ekonomiskās izaugsmes mērķi atsaistīt to 
no izejvielu izmantošanas padara par īpaši 
būtisku; tādēļ uzstāj, ka jānosaka 
samazinājuma mērķi, lai stabilizētu 
izejvielu izmantošanu, un ierosina, ka ES 
par efektīvas izejvielu izmantošanas mērķi 
būtu jānosaka 3 % samazinājums gadā;

2. uzsver, ka pasaules iedzīvotāju skaita 
pieaugums, patēriņa kāpums un ES 
ekonomiskās izaugsmes mērķi atsaistīt to 
no neapstrādātu izejvielu izmantošanas 
padara par īpaši būtisku; tādēļ uzstāj, ka 
jānosaka samazinājuma mērķi, lai 
stabilizētu neapstrādātu izejvielu 
izmantošanu, un ierosina, ka ES par 
efektīvas izejvielu izmantošanas mērķi 
būtu jānosaka 3 % samazinājums gadā;
atzīst, ka paziņojuma trīs „pīlāri” būs 
nepieciešami, lai tiktu galā ar arvien 
lielāku turpmāko pieprasījumu pēc 
izejvielām, bet ierosina ieviest skaidru 
pīlāru hierarhiju, par pirmo svarīguma 
ziņā padarot resursu efektīvu 
izmantošanu un otrreizēju pārstrādi, par 
nākamo — ilgtspējīgas kalnrūpniecības 
attīstību ES un par pēdējo — taisnīgas un 
ilgtspējīgas pieejas nodrošināšanu
izejvielām no trešām valstīm;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka pasaules iedzīvotāju skaita 
pieaugums, patēriņa kāpums un ES 
ekonomiskās izaugsmes mērķi atsaistīt to 
no izejvielu izmantošanas padara par īpaši 
būtisku; tādēļ uzstāj, ka jānosaka 
samazinājuma mērķi, lai stabilizētu 
izejvielu izmantošanu, un ierosina, ka ES 
par efektīvas izejvielu izmantošanas mērķi 
būtu jānosaka 3 % samazinājums gadā;

2. uzsver, ka pasaules iedzīvotāju skaita 
pieaugums, patēriņa kāpums un ES 
ekonomiskās izaugsmes mērķi atsaistīt to 
no izejvielu izmantošanas padara par īpaši 
būtisku; aicina Komisiju izstrādāt 
uzticamu metodoloģiju resursu 
izmantošanas efektivitātes mērīšanai;

Or. es

Grozījums Nr. 21
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka pasaules iedzīvotāju skaita 
pieaugums, patēriņa kāpums un ES 
ekonomiskās izaugsmes mērķi atsaistīt to 
no izejvielu izmantošanas padara par īpaši 
būtisku; tādēļ uzstāj, ka jānosaka 
samazinājuma mērķi, lai stabilizētu 
izejvielu izmantošanu, un ierosina, ka ES 
par efektīvas izejvielu izmantošanas mērķi 
būtu jānosaka 3 % samazinājums gadā;

2. uzsver, ka pasaules iedzīvotāju skaita 
pieaugums, patēriņa kāpums un ES 
ekonomiskās izaugsmes mērķi atsaistīt to 
no izejvielu izmantošanas padara par īpaši 
būtisku; uzsver, ka efektīvai izejvielu 
politikai jābūt daļai no integrētas pieejas, 
kuras pamatā ir labākie pastāvošie 
Eiropas vides tiesību akti, ar ko regulē 
resursu efektīvu izmantošanu daudzās 
nozarēs; uzsver arī nepieciešamību pēc 
skaidras „resursu efektīvas 
izmantošanas” definīcijas, kurai jābūt 
zinātniski pamatotai;

Or. it
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Grozījums Nr. 22
Richard Seeber

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka pasaules iedzīvotāju skaita 
pieaugums, patēriņa kāpums un ES 
ekonomiskās izaugsmes mērķi atsaistīt to 
no izejvielu izmantošanas padara par īpaši 
būtisku; tādēļ uzstāj, ka jānosaka 
samazinājuma mērķi, lai stabilizētu 
izejvielu izmantošanu, un ierosina, ka ES 
par efektīvas izejvielu izmantošanas mērķi 
būtu jānosaka 3 % samazinājums gadā;

2. uzsver, ka pasaules iedzīvotāju skaita 
pieaugums, patēriņa kāpums un ES 
ekonomiskās izaugsmes mērķi atsaistīt to 
no izejvielu izmantošanas padara par īpaši 
būtisku; aicina Komisiju izstrādāt efektīvu 
metodoloģiju resursu efektīvas 
izmantošanas novērtēšanai un 
uzlabojumu potenciāla izpētei tās 
pamatiniciatīvā „Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, lai veicinātu salīdzināšanu ar 
nozarēm citās valstīs un izvirzītu
objektīvus mērķus izejvielu efektivitātes 
uzlabošanai Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Salvatore Tatarella

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka pasaules iedzīvotāju skaita 
pieaugums, patēriņa kāpums un ES 
ekonomiskās izaugsmes mērķi atsaistīt to 
no izejvielu izmantošanas padara par īpaši 
būtisku; tādēļ uzstāj, ka jānosaka 
samazinājuma mērķi, lai stabilizētu 
izejvielu izmantošanu, un ierosina, ka ES 
par efektīvas izejvielu izmantošanas mērķi 
būtu jānosaka 3 % samazinājums gadā;

2. uzsver, ka pasaules iedzīvotāju skaita 
pieaugums, patēriņa kāpums un ES 
ekonomiskās izaugsmes mērķi atsaistīt to 
no izejvielu izmantošanas padara par īpaši 
būtisku;

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Lucas Hartong

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina EK pētīt izejvielu hierarhijas 
attīstību, lai nodrošinātu izejvielu 
izmantošanu ar augstāko pievienoto 
vērtību, nenodarot kaitējumu videi; aicina 
EK parādīt, kāda ir konkurence attiecībā 
uz izejvielām, un pievērsties tās problēmas 
risināšanai, kas saistīta ar izejvielu 
nevajadzīgu patēriņu;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 25
Karl-Heinz Florenz

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina EK pētīt izejvielu hierarhijas 
attīstību, lai nodrošinātu izejvielu 
izmantošanu ar augstāko pievienoto 
vērtību, nenodarot kaitējumu videi; aicina 
EK parādīt, kāda ir konkurence attiecībā 
uz izejvielām, un pievērsties tās problēmas 
risināšanai, kas saistīta ar izejvielu 
nevajadzīgu patēriņu;

3. mudina visus dalībniekus padziļināt 
izpratni par konkurenci saistībā ar 
izejvielu izmantošanu un uzskata, ka 
viens no veidiem, kā risināt šo 
problēmjautājumu nākotnē, varētu būt 
izejvielu hierarhija, lai nodrošinātu 
izejvielu izmantošanu ar augstāko 
pievienoto vērtību, nenodarot kaitējumu 
videi;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Julie Girling
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina EK pētīt izejvielu hierarhijas 
attīstību, lai nodrošinātu izejvielu 
izmantošanu ar augstāko pievienoto 
vērtību, nenodarot kaitējumu videi; aicina 
EK parādīt, kāda ir konkurence attiecībā 
uz izejvielām, un pievērsties tās problēmas 
risināšanai, kas saistīta ar izejvielu 
nevajadzīgu patēriņu;

3. mudina EK izstrādāt izejvielu 
hierarhijas shēmu, kas cita starpā iekļautu 
atbildību, konkurenci, pieejamību, 
piekļuvi un ietekmi uz vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Judith A. Merkies

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina EK pētīt izejvielu hierarhijas 
attīstību, lai nodrošinātu izejvielu 
izmantošanu ar augstāko pievienoto 
vērtību, nenodarot kaitējumu videi; aicina 
EK parādīt, kāda ir konkurence attiecībā uz 
izejvielām, un pievērsties tās problēmas 
risināšanai, kas saistīta ar izejvielu 
nevajadzīgu patēriņu;

3. mudina EK pētīt izejvielu hierarhijas 
attīstību un veicināt plašu diskusiju par
izejvielu izmantošanu ar augstāko 
pievienoto vērtību, nenodarot kaitējumu 
videi; aicina EK parādīt, kāda ir 
konkurence attiecībā uz izejvielām, un 
pievērsties tās problēmas risināšanai, kas 
saistīta ar izejvielu nevajadzīgu patēriņu;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina EK pētīt izejvielu hierarhijas 3. mudina EK pētīt izejvielu hierarhijas 
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attīstību, lai nodrošinātu izejvielu 
izmantošanu ar augstāko pievienoto 
vērtību, nenodarot kaitējumu videi; aicina 
EK parādīt, kāda ir konkurence attiecībā uz 
izejvielām, un pievērsties tās problēmas 
risināšanai, kas saistīta ar izejvielu 
nevajadzīgu patēriņu;

attīstību, lai nodrošinātu izejvielu 
izmantošanu ar augstāko pievienoto 
vērtību, nenodarot kaitējumu videi; aicina 
EK parādīt, kāda ir konkurence attiecībā uz 
izejvielām, un pievērsties tās problēmas 
risināšanai, kas saistīta ar izejvielu 
nevajadzīgu patēriņu, pievēršot īpašu 
uzmanību izejvielām; uzskata, ka, parādot 
konkurenci, ir jāņem vērā ne tikai 
pašreizējie būtisku izejvielu piedāvājuma
ierobežojumi, bet pieprasījuma izmaiņas
pēc dažādām izejvielām nākotnē 
tehnoloģiju, patēriņa un ražošanas 
pārmaiņu dēļ, lai turpmāk novērstu 
iztrūkumu un nepieciešamības gadījumā
investētu aizstājējos; uzskata, ka ar šādas 
informācijas palīdzību jānosaka virziens 
turpmākajai Kopienas inovāciju darbībai;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Riikka Manner

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina EK pētīt izejvielu hierarhijas 
attīstību, lai nodrošinātu izejvielu 
izmantošanu ar augstāko pievienoto 
vērtību, nenodarot kaitējumu videi; aicina 
EK parādīt, kāda ir konkurence attiecībā uz 
izejvielām, un pievērsties tās problēmas 
risināšanai, kas saistīta ar izejvielu 
nevajadzīgu patēriņu;

3. mudina EK pētīt izejvielu hierarhijas 
attīstību, lai nodrošinātu izejvielu 
izmantošanu ar augstāko pievienoto 
vērtību, nenodarot kaitējumu videi; aicina 
EK parādīt, kāda ir konkurence attiecībā uz 
izejvielām, un pievērsties tās problēmas 
risināšanai, kas saistīta ar izejvielu 
nevajadzīgu patēriņu; mudina Komisiju 
turpināt uzraudzīt Eiropai būtiskas 
izejvielas un noskaidrot, cik lielā mērā var 
izmantot Eiropas minerāliegulas, ņemot 
vērā, ka to ilgtspējīga izmantošana 
samazinātu nepieciešamību pēc izejvielu 
ievešanas no trešām valstīm;

Or. fi
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Grozījums Nr. 30
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju vākt, analizēt un 
publicēt datus par izejvielu un reģenerētu 
izejvielu pieejamību un piekļuvi tām, kā 
arī komerciālu apmaiņu ar tām ES 
līmenī; turklāt uzskata, ka jāvāc dati, lai 
veicinātu izejvielu īpašību salīdzināšanu, 
aizstāšanas iespējas, efektīvāko 
izmantojumu, kā arī paraugprakšu 
apmaiņu;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Lucas Hartong

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ir svarīgi attīstīt, veicināt un 
īstenot aprites cikla pieeju attiecībā uz 
izejvielām, tā panākot šādu materiālu 
augstāko kvalitāti un palielinot to 
izmantošanas laiku, kā arī uzsver, ka ir 
nepieciešami rādītāji, lai noteiktu 
lietderīgu un efektīvu resursu 
izmantošanu, un norāda uz to, ka šajā 
sakarībā ir būtiski pilnībā īstenot 
Ekodizaina direktīvu;

svītrots

Or. nl
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Grozījums Nr. 32
Julie Girling

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ir svarīgi attīstīt, veicināt un 
īstenot aprites cikla pieeju attiecībā uz 
izejvielām, tā panākot šādu materiālu 
augstāko kvalitāti un palielinot to 
izmantošanas laiku, kā arī uzsver, ka ir 
nepieciešami rādītāji, lai noteiktu 
lietderīgu un efektīvu resursu 
izmantošanu, un norāda uz to, ka šajā 
sakarībā ir būtiski pilnībā īstenot 
Ekodizaina direktīvu;

4. uzsver, ka ir svarīgi attīstīt, veicināt un 
īstenot aprites cikla pieeju attiecībā uz 
izejvielām, un uzsver, ka ir būtiski pilnībā 
īstenot Ekodizaina direktīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ir svarīgi attīstīt, veicināt un 
īstenot aprites cikla pieeju attiecībā uz 
izejvielām, tā panākot šādu materiālu 
augstāko kvalitāti un palielinot to 
izmantošanas laiku, kā arī uzsver, ka ir 
nepieciešami rādītāji, lai noteiktu lietderīgu 
un efektīvu resursu izmantošanu, un norāda 
uz to, ka šajā sakarībā ir būtiski pilnībā 
īstenot Ekodizaina direktīvu;

4. uzsver, ka ir svarīgi attīstīt, veicināt un 
īstenot aprites cikla pieeju attiecībā uz 
izejvielām, tā panākot šādu materiālu 
augstāko kvalitāti un palielinot to 
izmantošanas laiku, kā arī uzsver, ka ir 
nepieciešami rādītāji, lai noteiktu lietderīgu 
un efektīvu resursu izmantošanu, un norāda 
uz to, ka šajā sakarībā ir būtiski pilnībā 
īstenot Ekodizaina direktīvu, pievēršot 
plašāku uzmanību resursu efektīvai 
izmantošanai un citai ietekmei uz vidi, ne 
tikai enerģijas lietderīgam izmantojumam;
turklāt aicina no 2013. gada ieviest 
obligātas prasības attiecībā uz otrreizēju
pārstrādi un resursiem visos īstenošanas 
pasākumos;
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Or. en

Grozījums Nr. 34
Judith A. Merkies

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ir svarīgi attīstīt, veicināt un 
īstenot aprites cikla pieeju attiecībā uz 
izejvielām, tā panākot šādu materiālu 
augstāko kvalitāti un palielinot to 
izmantošanas laiku, kā arī uzsver, ka ir 
nepieciešami rādītāji, lai noteiktu lietderīgu 
un efektīvu resursu izmantošanu, un 
norāda uz to, ka šajā sakarībā ir būtiski 
pilnībā īstenot Ekodizaina direktīvu;

4. uzsver, ka ir svarīgi attīstīt, veicināt un 
īstenot aprites cikla pieeju attiecībā uz 
izejvielām, tā panākot šādu materiālu 
augstāko kvalitāti un palielinot to 
izmantošanas laiku, kā arī uzsver, ka ir 
nepieciešami rādītāji, lai noteiktu lietderīgu 
un efektīvu resursu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ir svarīgi attīstīt, veicināt un 
īstenot aprites cikla pieeju attiecībā uz 
izejvielām, tā panākot šādu materiālu 
augstāko kvalitāti un palielinot to 
izmantošanas laiku, kā arī uzsver, ka ir 
nepieciešami rādītāji, lai noteiktu lietderīgu 
un efektīvu resursu izmantošanu, un norāda 
uz to, ka šajā sakarībā ir būtiski pilnībā 
īstenot Ekodizaina direktīvu;

4. uzsver, ka ir svarīgi attīstīt, veicināt un 
īstenot aprites cikla pieeju attiecībā uz 
izejvielām, tā panākot šādu materiālu 
augstāko kvalitāti un palielinot to 
izmantošanas laiku, kā arī uzsver, ka ir 
nepieciešami rādītāji, lai noteiktu lietderīgu 
un efektīvu resursu izmantošanu, kā arī 
izejvielu iegūšanas un izmantošanas 
ietekmi uz vidi, un norāda uz to, ka šajā 
sakarībā ir būtiski pilnībā īstenot 
Ekodizaina direktīvu un attiecināt to arī uz 
resursu efektīvu izmantošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ir svarīgi attīstīt, veicināt un 
īstenot aprites cikla pieeju attiecībā uz 
izejvielām, tā panākot šādu materiālu 
augstāko kvalitāti un palielinot to 
izmantošanas laiku, kā arī uzsver, ka ir 
nepieciešami rādītāji, lai noteiktu lietderīgu 
un efektīvu resursu izmantošanu, un
norāda uz to, ka šajā sakarībā ir būtiski 
pilnībā īstenot Ekodizaina direktīvu;

4. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt labāku 
produktu kvalitāti, lai efektīvāk izmantotu 
resursus, ir nepieciešami rādītāji, lai 
noteiktu lietderīgu un efektīvu resursu 
izmantošanu, un ir būtiski pilnībā īstenot 
Ekodizaina direktīvu;

Or. es

Grozījums Nr. 37
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ir svarīgi attīstīt, veicināt un 
īstenot aprites cikla pieeju attiecībā uz 
izejvielām, tā panākot šādu materiālu 
augstāko kvalitāti un palielinot to 
izmantošanas laiku, kā arī uzsver, ka ir 
nepieciešami rādītāji, lai noteiktu lietderīgu 
un efektīvu resursu izmantošanu, un norāda 
uz to, ka šajā sakarībā ir būtiski pilnībā 
īstenot Ekodizaina direktīvu;

4. uzsver, ka ir svarīgi attīstīt, veicināt un 
īstenot aprites cikla pieeju attiecībā uz 
izejvielām, tā panākot šādu materiālu 
augstāko kvalitāti un palielinot to 
izmantošanas laiku, kā arī uzsver, ka ir 
nepieciešami rādītāji, lai noteiktu lietderīgu 
un efektīvu resursu izmantošanu, un norāda 
uz to, ka šajā sakarībā ir būtiski pilnībā 
īstenot Ekodizaina direktīvu; uzsver, ka 
inovācija ir būtiska jaunu 
problēmjautājumu risināšanai un ka 
resursu efektīvai izmantošanai jābūt tādas 
politikas neatņemamai daļai, kas vērsta uz 
pētniecības un inovāciju veicināšanu, kas 
sekmēs Eiropas uzņēmumu
konkurētspēju;
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Or. it

Grozījums Nr. 38
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ir svarīgi attīstīt, veicināt un 
īstenot aprites cikla pieeju attiecībā uz 
izejvielām, tā panākot šādu materiālu 
augstāko kvalitāti un palielinot to 
izmantošanas laiku, kā arī uzsver, ka ir 
nepieciešami rādītāji, lai noteiktu lietderīgu 
un efektīvu resursu izmantošanu, un norāda 
uz to, ka šajā sakarībā ir būtiski pilnībā 
īstenot Ekodizaina direktīvu;

4. uzsver, ka ir svarīgi attīstīt, veicināt un 
īstenot aprites cikla pieeju attiecībā uz 
izejvielām, tā internalizējot ārējās ar vidi 
saistītās izmaksas, kas attiecas uz izejvielu 
iegūšanu un izmantošanu, panākot šādu 
materiālu augstāko kvalitāti un palielinot to 
izmantošanas laiku, kā arī uzsver, ka ir 
nepieciešami rādītāji, lai noteiktu lietderīgu 
un efektīvu resursu izmantošanu, un norāda 
uz to, ka šajā sakarībā ir būtiski pilnībā 
īstenot Ekodizaina direktīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Judith A. Merkies

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a mudina Komisiju izstrādāt otrreizējas 
pārstrādes stratēģiju, kas noteiktu 
atgūšanu cik vien iespējams tuvu 
atkritumu avotam, iekļaujot notekūdeņu 
attīrīšanu, jo tas ļautu atgūt izejvielu 
augstāku koncentrāciju, novērst 
neatgūstamību, samazināt negatīvo 
ietekmi uz vidi un, iespējams, padarīt
efektīvāku enerģijas izmantošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b norāda, ka ir svarīgi pilnībā īstenot 
Ekodizaina direktīvu; uzskata, ka ir 
efektīvi jāņem vērā izstrādātāju un 
zinātnieku skatījums, nodrošinot 
lietderīgu un efektīvu izejvielu 
izmantojumu visā produktu dzīves ciklā, 
jo augstas kvalitātes otrreizēja pārstrāde 
var notikt tikai tad, ja visa apgādes ķēde ir 
noslēgta un visas ieinteresētās personas 
sadarbojas, lai nodrošinātu augstu 
atkārtotas savākšanas līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina EK un dalībvalstis palielināt
tiesību aktos noteikto ražotāja atbildību, lai 
nodrošinātu augstāku līmeni izejvielu 
reģenerēšanā, atkārtotā izmantojamībā, 
otrreizējā pārstrādē un pārstrādē produktos 
ar augstāku pievienoto vērtību un lai 
veicinātu izejvielu lietderīgu izmantošanu;

5. aicina EK un dalībvalstis palielināt 
tiesību aktos noteikto ražotāja atbildību, lai 
nodrošinātu augstāku līmeni izejvielu 
reģenerēšanā, atkārtotā izmantojamībā, 
otrreizējā pārstrādē un pārstrādē produktos 
ar augstāku pievienoto vērtību un lai 
veicinātu izejvielu lietderīgu izmantošanu, 
šajā sakarībā uzsver efektīvas aprites
ekonomikas svarīgumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Julie Girling

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina EK un dalībvalstis palielināt 
tiesību aktos noteikto ražotāja atbildību, 
lai nodrošinātu augstāku līmeni izejvielu 
reģenerēšanā, atkārtotā izmantojamībā, 
otrreizējā pārstrādē un pārstrādē 
produktos ar augstāku pievienoto vērtību 
un lai veicinātu izejvielu lietderīgu 
izmantošanu;

5. aicina EK veicināt ražotāja atbildības 
palielināšanu dalībvalstīs saskaņā ar 
Atkritumu pamatdirektīvas 8. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina EK un dalībvalstis palielināt 
tiesību aktos noteikto ražotāja atbildību, lai 
nodrošinātu augstāku līmeni izejvielu 
reģenerēšanā, atkārtotā izmantojamībā, 
otrreizējā pārstrādē un pārstrādē produktos 
ar augstāku pievienoto vērtību un lai 
veicinātu izejvielu lietderīgu izmantošanu;

5. aicina EK un dalībvalstis palielināt 
tiesību aktos noteikto ražotāja atbildību, 
īpaši aicina Komisiju pārskatīt 
Ekodizaina, Nolietoto transportlīdzekļu, 
EEIA un Bateriju direktīvu, lai 
nodrošinātu augstāku līmeni izejvielu 
atkārtotā izmantojamībā, otrreizējā 
pārstrādē un pārstrādē produktos ar 
augstāku pievienoto vērtību un lai 
veicinātu izejvielu lietderīgu izmantošanu, 
piemēram, ieviešot konkrētākas prasības 
attiecībā uz demontēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Judith A. Merkies



AM\868777LV.doc 25/52 PE466.974v01-00

LV

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina EK un dalībvalstis palielināt 
tiesību aktos noteikto ražotāja atbildību, lai 
nodrošinātu augstāku līmeni izejvielu 
reģenerēšanā, atkārtotā izmantojamībā, 
otrreizējā pārstrādē un pārstrādē produktos 
ar augstāku pievienoto vērtību un lai 
veicinātu izejvielu lietderīgu izmantošanu;

5. aicina EK un dalībvalstis palielināt 
tiesību aktos noteikto ražotāja atbildību, lai 
nodrošinātu augstāku līmeni izejvielu 
reģenerēšanā, atkārtotā izmantojamībā, 
otrreizējā ražošanā, otrreizējā pārstrādē un 
pārstrādē produktos ar augstāku pievienoto 
vērtību un lai veicinātu izejvielu lietderīgu 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina EK un dalībvalstis palielināt 
tiesību aktos noteikto ražotāja atbildību, lai 
nodrošinātu augstāku līmeni izejvielu 
reģenerēšanā, atkārtotā izmantojamībā, 
otrreizējā pārstrādē un pārstrādē produktos 
ar augstāku pievienoto vērtību un lai 
veicinātu izejvielu lietderīgu izmantošanu;

5. aicina EK un dalībvalstis palielināt 
atbilstīgu ekonomikas instrumentu , 
tostarp stimulu un nodokļu, izmantojumu 
un attīstību, lai veicinātu atkritumu 
rašanās novēršanu un otrreizēju 
pārstrādi, kā arī tiesību aktos noteikto
ražotāja atbildības sistēmu, lai nodrošinātu 
augstāku līmeni izejvielu pārstrādē, 
atkārtotā izmantojamībā, otrreizējā 
pārstrādē un pārstrādē produktos ar 
augstāku pievienoto vērtību un lai 
veicinātu izejvielu lietderīgu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina EK un dalībvalstis palielināt 
tiesību aktos noteikto ražotāja atbildību, 
lai nodrošinātu augstāku līmeni izejvielu 
reģenerēšanā, atkārtotā izmantojamībā, 
otrreizējā pārstrādē un pārstrādē 
produktos ar augstāku pievienoto vērtību 
un lai veicinātu izejvielu lietderīgu 
izmantošanu;

5. uzsver, ka Eiropas ražotājiem jau ir 
uzlikti pienākumi un ekonomiskais slogs 
pastāvošajos Eiropas vides tiesību aktos.
Tādēļ jebkurai piedāvātajai efektīvai 
resursu politikai nav jākļūst par papildu 
slogu, kas var atturēt Eiropas uzņēmumus 
no darbības, piespiežot tos samazināt 
ražošanu, darbinieku skaitu un pārvietot 
savu darbību citur, kam būtu visaptveroša 
ietekme uz sabiedrību kopumā;

Or. it

Grozījums Nr. 47
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
organizēt izglītības un izpratnes 
veicināšanas kampaņas patērētājiem, lai 
veicinātu no otrreizējas pārstrādes iegūtu 
produktu izmantošanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 48
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž bažas par nanotehnoloģijas 
izmantošanu – piemēram, sudrabs
nanodaļiņās kā antibakteriāls līdzeklis –
attiecībā uz izejvielām, kas var padarīt šīs 
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izejvielas par neatgūstamām; aicina veikt 
rūpīgu pētījumu par ietekmi uz vidi, pirms 
šī metode tiek pielietota plašāk;

Or. en

Grozījums Nr. 49
João Ferreira

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka izejvielu otrreizēja
pārstrāde (pēc iespējas pilnīga) ne tikai
samazina negatīvo aprites cikla beigu
ietekmi uz vidi (piesārņojošie atkritumi)
un palīdz risināt daudzu pirmējo izejvielu 
nepietiekamības problēmu, bet arī rada 
vietējas rūpnieciskas attīstības iespējas; 
mudina Komisiju atbalstīt rīcību, lai 
radītu šīs iespējas, kas ir īpaši svarīgas 
pašreizējās krīzes laikā;

Or. pt

Grozījums Nr. 50
Lucas Hartong

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina EK izstrādāt uzraudzības 
mehānismu attiecībā uz visām izejvielu 
piegādes ķēdēm, uzdodot ražotājiem 
pārredzamā sistēmā reģistrēt izejvielu 
izcelsmi līdzīgi jau pastāvošajai praksei 
(FSC un FLEGT nelikumīgas izcelsmes 
izejvielām), kas ļautu tālāk attīstīt 
izejvielu ilgtspējas kritērijus;

svītrots
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Or. nl

Grozījums Nr. 51
Julie Girling

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina EK izstrādāt uzraudzības 
mehānismu attiecībā uz visām izejvielu 
piegādes ķēdēm, uzdodot ražotājiem 
pārredzamā sistēmā reģistrēt izejvielu 
izcelsmi līdzīgi jau pastāvošajai praksei 
(FSC un FLEGT nelikumīgas izcelsmes 
izejvielām), kas ļautu tālāk attīstīt 
izejvielu ilgtspējas kritērijus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 52
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina EK izstrādāt uzraudzības 
mehānismu attiecībā uz visām izejvielu 
piegādes ķēdēm, uzdodot ražotājiem 
pārredzamā sistēmā reģistrēt izejvielu 
izcelsmi līdzīgi jau pastāvošajai praksei 
(FSC un FLEGT nelikumīgas izcelsmes 
izejvielām), kas ļautu tālāk attīstīt izejvielu 
ilgtspējas kritērijus;

6. aicina EK izpētīt tāda uzraudzības 
mehānisma izveides iespējamību attiecībā 
uz visām izejvielu piegādes ķēdēm, kurš 
uzdod ražotājiem pārredzamā sistēmā 
reģistrēt izejvielu izcelsmi līdzīgi jau 
pastāvošajai praksei (FSC un FLEGT 
nelikumīgas izcelsmes izejvielām), kas 
ļautu tālāk attīstīt izejvielu ilgtspējas 
kritērijus;

Or. it

Grozījums Nr. 53
Karl-Heinz Florenz
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina EK izstrādāt uzraudzības 
mehānismu attiecībā uz visām izejvielu 
piegādes ķēdēm, uzdodot ražotājiem 
pārredzamā sistēmā reģistrēt izejvielu 
izcelsmi līdzīgi jau pastāvošajai praksei 
(FSC un FLEGT nelikumīgas izcelsmes 
izejvielām), kas ļautu tālāk attīstīt izejvielu 
ilgtspējas kritērijus;

6. aicina EK izpētīt iespējas izstrādāt 
uzraudzības mehānismu attiecībā uz visām 
izejvielu piegādes ķēdēm visos 
iespējamajos gadījumos, uzdodot 
ražotājiem pārredzamā sistēmā reģistrēt 
izejvielu izcelsmi līdzīgi jau pastāvošajai 
praksei (FSC un FLEGT nelikumīgas 
izcelsmes izejvielām), kas ļautu tālāk 
attīstīt izejvielu ilgtspējas kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina EK izstrādāt uzraudzības 
mehānismu attiecībā uz visām izejvielu 
piegādes ķēdēm, uzdodot ražotājiem 
pārredzamā sistēmā reģistrēt izejvielu 
izcelsmi līdzīgi jau pastāvošajai praksei 
(FSC un FLEGT nelikumīgas izcelsmes 
izejvielām), kas ļautu tālāk attīstīt izejvielu 
ilgtspējas kritērijus;

6. aicina EK izstrādāt uzraudzības 
mehānismu attiecībā uz visām izejvielu 
piegādes ķēdēm, uzdodot ražotājiem 
pārredzamā sistēmā reģistrēt izejvielu 
izcelsmi līdzīgi jau pastāvošajai praksei 
(piemēram, kokmateriālu Regula (ES) 
Nr. 995/2010), kas ļautu tālāk attīstīt 
izejvielu ilgtspējas kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Judith A. Merkies

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina EK izstrādāt uzraudzības 
mehānismu attiecībā uz visām izejvielu 
piegādes ķēdēm, uzdodot ražotājiem 
pārredzamā sistēmā reģistrēt izejvielu 
izcelsmi līdzīgi jau pastāvošajai praksei 
(FSC un FLEGT nelikumīgas izcelsmes 
izejvielām), kas ļautu tālāk attīstīt izejvielu 
ilgtspējas kritērijus;

6. aicina EK izstrādāt uzraudzības 
mehānismu attiecībā uz visām izejvielu 
piegādes ķēdēm, uzdodot ražotājiem 
pārredzamā sistēmā reģistrēt izejvielu 
izcelsmi līdzīgi jau pastāvošajai praksei 
(piemēram, FSC un FLEGT nelikumīgas 
izcelsmes izejvielām), un to attiecināt arī 
uz derīgo izrakteņu un biotiskajām 
izejvielām, kas ļautu tālāk attīstīt izejvielu 
ilgtspējas kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina pienācīgi un ātri īstenot Atkritumu 
pamatdirektīvu un panākt aizliegumu 
izgāztuvēs uzglabāt pārstrādājamas 
izejvielas; pieņemt stingrus un augstus 
efektivitātes kritērijus sadedzināšanai ar 
enerģijas atgūšanu, kuriem būtu jāpanāk 
izejvielu atkārtota izmantošana un 
otrreizēja pārstrāde, nevis sadedzināšana;

7. aicina pienācīgi un ātri īstenot Atkritumu 
pamatdirektīvu un panākt aizliegumu 
izgāztuvēs uzglabāt pārstrādājamas 
izejvielas; pieņemt stingrus un augstus 
efektivitātes kritērijus sadedzināšanai ar 
enerģijas atgūšanu, kuriem būtu jāpanāk 
izejvielu atkārtota izmantošana un 
otrreizēja pārstrāde, nevis tikai 
sadedzināšana;

Or. it

Grozījums Nr. 57
Karl-Heinz Florenz

Atzinuma projekts
7. punkts



AM\868777LV.doc 31/52 PE466.974v01-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina pienācīgi un ātri īstenot Atkritumu 
pamatdirektīvu un panākt aizliegumu 
izgāztuvēs uzglabāt pārstrādājamas 
izejvielas; pieņemt stingrus un augstus 
efektivitātes kritērijus sadedzināšanai ar 
enerģijas atgūšanu, kuriem būtu jāpanāk 
izejvielu atkārtota izmantošana un 
otrreizēja pārstrāde, nevis sadedzināšana;

7. aicina pienācīgi un ātri īstenot Atkritumu 
pamatdirektīvu un saistītos tiesību aktus, 
kā arī panākt aizliegumu izgāztuvēs 
uzglabāt neapstrādātus mājsaimniecības 
atkritumus līdz 2025. gadam (iespējams, 
izmantojot pakāpenisku pieeju); pieņemt 
stingrus un augstus efektivitātes kritērijus 
sadedzināšanai ar enerģijas atgūšanu, 
kuriem būtu jāpanāk izejvielu atkārtota 
izmantošana un otrreizēja pārstrāde, nevis 
sadedzināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina pienācīgi un ātri īstenot Atkritumu 
pamatdirektīvu un panākt aizliegumu 
izgāztuvēs uzglabāt pārstrādājamas 
izejvielas; pieņemt stingrus un augstus 
efektivitātes kritērijus sadedzināšanai ar 
enerģijas atgūšanu, kuriem būtu jāpanāk 
izejvielu atkārtota izmantošana un 
otrreizēja pārstrāde, nevis sadedzināšana;

7. aicina pienācīgi un ātri īstenot Atkritumu 
pamatdirektīvu un jo īpaši stingri īstenot 
atkritumu hierarhiju, kura piešķir 
prioritāti novēršanai, atkārtotai 
izmantošanai un otrreizējai pārstrādei
attiecībā pret sadedzināšanu; pauž nožēlu, 
ka pārstrādi bieži kavē lētāku iespēju, kā 
rīkoties ar atkritumiem, pieejamība, 
piemēram, sadedzināšana, kurai tomēr ir 
būtiskas sekas un izmaksas sabiedrībai; 
šajā sakarībā aicina ieviest fiskālus 
instrumentus, lai pārstrāde iegūtu 
salīdzinošas priekšrocības;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Julie Girling
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Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina pienācīgi un ātri īstenot Atkritumu 
pamatdirektīvu un panākt aizliegumu 
izgāztuvēs uzglabāt pārstrādājamas 
izejvielas; pieņemt stingrus un augstus 
efektivitātes kritērijus sadedzināšanai ar 
enerģijas atgūšanu, kuriem būtu jāpanāk 
izejvielu atkārtota izmantošana un 
otrreizēja pārstrāde, nevis sadedzināšana;

7. aicina pienācīgi un ātri īstenot Atkritumu 
pamatdirektīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Judith A. Merkies

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina pienācīgi un ātri īstenot Atkritumu 
pamatdirektīvu un panākt aizliegumu 
izgāztuvēs uzglabāt pārstrādājamas 
izejvielas; pieņemt stingrus un augstus 
efektivitātes kritērijus sadedzināšanai ar 
enerģijas atgūšanu, kuriem būtu jāpanāk 
izejvielu atkārtota izmantošana un 
otrreizēja pārstrāde, nevis sadedzināšana;

7. aicina pienācīgi un ātri īstenot Atkritumu 
pamatdirektīvu un panākt aizliegumu 
izgāztuvēs uzglabāt pārstrādājamas 
izejvielas; pieņemt stingrus un augstus 
efektivitātes kritērijus sadedzināšanai ar 
enerģijas atgūšanu, kuriem būtu jāpanāk 
izejvielu atkārtota izmantošana un 
otrreizēja pārstrāde, nevis sadedzināšana
kā līdzeklis daudzu lietderīgu izejvielu 
atgūšanai pēc iespējas ātri un tuvu 
atkritumu avotam, lai novērstu 
neatgūstamību, samazinātu jebkuru 
negatīvo ietekmi uz vidi un palielinātu 
enerģijas izmantošanas efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Gerben-Jan Gerbrandy
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Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina pienācīgi un ātri īstenot Atkritumu 
pamatdirektīvu un panākt aizliegumu 
izgāztuvēs uzglabāt pārstrādājamas 
izejvielas; pieņemt stingrus un augstus 
efektivitātes kritērijus sadedzināšanai ar 
enerģijas atgūšanu, kuriem būtu jāpanāk 
izejvielu atkārtota izmantošana un
otrreizēja pārstrāde, nevis sadedzināšana;

7. aicina pienācīgi un ātri īstenot Atkritumu 
pamatdirektīvu un panākt pakāpenisku 
aizliegumu izgāztuvēs uzglabāt 
pārstrādājamas izejvielas, kā arī izstrādāt 
ekodizaina kritērijus, lai nodrošinātu 
apgrozībā laisto produktu lielākās daļas
pārstrādājamību; pieņemt stingrus un 
augstus efektivitātes kritērijus 
sadedzināšanai ar enerģijas atgūšanu, 
kuriem būtu jāpanāk izejvielu atkārtota 
izmantošana un otrreizēja pārstrāde, nevis 
sadedzināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina pienācīgi un ātri īstenot Atkritumu 
pamatdirektīvu un panākt aizliegumu
izgāztuvēs uzglabāt pārstrādājamas 
izejvielas; pieņemt stingrus un augstus 
efektivitātes kritērijus sadedzināšanai ar 
enerģijas atgūšanu, kuriem būtu jāpanāk 
izejvielu atkārtota izmantošana un 
otrreizēja pārstrāde, nevis sadedzināšana;

7. aicina pienācīgi un ātri īstenot Atkritumu 
pamatdirektīvu, lai novērstu 
pārstrādājamu izejvielu uzglabāšanu
izgāztuvēs; pieņemt stingrus un augstus 
efektivitātes kritērijus resursu 
reģenerēšanai ar enerģijas atgūšanu 
saskaņā ar atkritumu hierarhiju un 
galamērķi novērst izejvielu apglabāšanu;

Or. es

Grozījums Nr. 63
Riikka Manner

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina pienācīgi un ātri īstenot Atkritumu 
pamatdirektīvu un panākt aizliegumu 
izgāztuvēs uzglabāt pārstrādājamas 
izejvielas; pieņemt stingrus un augstus
efektivitātes kritērijus sadedzināšanai ar 
enerģijas atgūšanu, kuriem būtu jāpanāk 
izejvielu atkārtota izmantošana un 
otrreizēja pārstrāde, nevis sadedzināšana;

7. aicina pienācīgi un ātri īstenot Atkritumu 
pamatdirektīvu un panākt aizliegumu 
izgāztuvēs uzglabāt pārstrādājamas 
izejvielas; pieņemt mērķiem atbilstīgus
efektivitātes kritērijus sadedzināšanai ar 
enerģijas atgūšanu, kuriem būtu jāpanāk 
izejvielu atkārtota izmantošana un 
otrreizēja pārstrāde;

Or. fi

Grozījums Nr. 64
Gaston Franco

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina pienācīgi un ātri īstenot Atkritumu 
pamatdirektīvu un panākt aizliegumu 
izgāztuvēs uzglabāt pārstrādājamas 
izejvielas; pieņemt stingrus un augstus 
efektivitātes kritērijus sadedzināšanai ar 
enerģijas atgūšanu, kuriem būtu jāpanāk 
izejvielu atkārtota izmantošana un
otrreizēja pārstrāde, nevis sadedzināšana;

7. aicina pienācīgi un ātri īstenot Atkritumu 
pamatdirektīvu un īpaši atkritumu 
hierarhiju, kam būtu jāpanāk prioritātes 
piešķiršana izejvielu atkārtotai
izmantošanai, otrreizējai pārstrādei un 
citai reģenerēšanai attiecībā pret 
apglabāšanu, vienlaikus turpinot 
pakāpeniski samazināt apglabāšanu 
izgāztuvēs;

Or. fr

Grozījums Nr. 65
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a piekrīt Komisijas analīzei, ka 
pastāvošo ar atkritumiem saistīto tiesību 
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aktu labāka īstenošana un ieviešana ir 
būtiska, lai attīstītu resursu ziņā 
efektīvāku Eiropu, un tādēļ aicina 
Komisiju piedāvāt izveidot ES atkritumu 
apsaimniekošanas aģentūru, kas būtu 
apvienota ar īpašu Eiropas iestādi, lai 
veiktu tiešas vides pārbaudes līdz 
2011. gada beigām, jo pastāvošo tiesību 
aktu labāka īstenošana ne tikai radītu 
labumu vides un cilvēka veselībai, bet arī 
nodrošinātu būtiskus ekonomiskus 
ieguvumus un palielinātu piekļuvi 
vērtīgām otrreizējām izejvielām;

Or. en

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

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzskata, ka jāturpina izstrādāt 
vairākās direktīvās jau izvirzītie mērķi 
saistībā ar atkritumu savākšanu un 
nošķiršanu un jāparedz augstākais
izejvielu reģenerēšanas līmenis un 
kvalitāte visos otrreizējās pārstrādes cikla 
posmos: savākšana, demontēšana, 
priekšapstrāde un otrreizēja pārstrāde vai 
pārstrāde;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Esther de Lange

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.a šajā sakarībā pievērš uzmanību, ka ir 
svarīgi nepieļaut izejvielu un organisko 
barības vielu zudumu no mēslojuma, un 
aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt 
mēslojuma pārstrādi; šajā sakarībā 
atzīmē, ka ir svarīgi definēt hidrolizātu kā 
mēslojuma aizvietotāju;

Or. nl

Grozījums Nr. 68
Karin Kadenbach

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a lai nodrošinātu Atkritumu
pamatdirektīvas pienācīgu un ātru 
īstenošanu, aicina Komisiju panākt 
aizliegumu izgāztuvēs uzglabāt 
pārstrādājamas izejvielas; pieņemt 
stingrus un augstus efektivitātes kritērijus 
sadedzināšanai ar enerģijas atgūšanu, 
kuriem būtu jāpanāk izejvielu atkārtota 
izmantošana un otrreizēja pārstrāde; 
iesniegt priekšlikumu grozīt Padomes 
1999. gada 26. aprīļa Direktīvu 
1999/31/EK par atkritumu poligoniem un 
attīstīt un paplašināt mērķus, kas noteikti 
tās 5. panta 2. punktā; atbilstoši 
Atkritumu pamatdirektīvai jāpaplašina 
aizlieguma sūtīt bioloģiski sadalāmus 
atkritumus uz izgāztuvēm samazināšanas 
mērķis, sākot ar 2020. gadu to attiecinot 
uz visiem bioloģiski sadalāmiem 
atkritumiem, nosakot samazinājuma 
mērķi 5 % apmērā;

Or. de
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Grozījums Nr. 69
Lucas Hartong

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina EK izejvielu stratēģijā iekļaut 
bioloģiskās daudzveidības rīcības plāna 
mērķus, lai stiprinātu saiknes starp 
ekonomiku un vidi un ņemtu vērā 
izejvielu ieguves, ražošanas, izmantošanas 
un apglabāšanas ietekmi uz vidi; mudina 
EK atbalstīt stratēģiskas zemes 
izmantojuma plānošanas attīstību visās 
dalībvalstīs, lai līdzsvarotu izejvielu ieguvi 
ar citu zemes izmantojuma veidu 
vajadzībām un aizsargātu vidi un 
bioloģisko daudzveidību;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 70
Karl-Heinz Florenz

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina EK izejvielu stratēģijā iekļaut
bioloģiskās daudzveidības rīcības plāna 
mērķus, lai stiprinātu saiknes starp 
ekonomiku un vidi un ņemtu vērā 
izejvielu ieguves, ražošanas, izmantošanas 
un apglabāšanas ietekmi uz vidi; mudina 
EK atbalstīt stratēģiskas zemes 
izmantojuma plānošanas attīstību visās 
dalībvalstīs, lai līdzsvarotu izejvielu ieguvi 
ar citu zemes izmantojuma veidu 
vajadzībām un aizsargātu vidi un 
bioloģisko daudzveidību;

8. aicina EK nodrošināt, lai tiesību akti 
bioloģiskās daudzveidības jomā tiktu 
īstenoti saskaņoti, un mudina Komisiju 
izmantot visus iespējamos instrumentus, 
lai nodrošinātu, ka dalībvalstis ievēro 
Komisijas viedokli, ka ieguves darbību 
Natura 2000 teritorijās vai pie tām ir 
iespējams saskaņot ar vides aizsardzību 
un bioloģisko daudzveidību un ka 
stratēģiskai zemes izmantojuma 
plānošanai dalībvalstīs nav jāizslēdz 
izejvielu pieprasījums no kaimiņu 
dalībvalstīm; mudina Komisiju turpināt 
izplatīt tās 2010. gada jūlija vadlīniju 
dokumenta atziņas;



PE466.974v01-00 38/52 AM\868777LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 71
Judith A. Merkies

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina EK izejvielu stratēģijā iekļaut 
bioloģiskās daudzveidības rīcības plāna 
mērķus, lai stiprinātu saiknes starp 
ekonomiku un vidi un ņemtu vērā izejvielu 
ieguves, ražošanas, izmantošanas un 
apglabāšanas ietekmi uz vidi; mudina EK 
atbalstīt stratēģiskas zemes izmantojuma 
plānošanas attīstību visās dalībvalstīs, lai 
līdzsvarotu izejvielu ieguvi ar citu zemes 
izmantojuma veidu vajadzībām un 
aizsargātu vidi un bioloģisko 
daudzveidību;

8. aicina EK izejvielu stratēģijā iekļaut 
bioloģiskās daudzveidības rīcības plāna 
mērķus, lai stiprinātu saiknes starp 
ekonomiku un vidi un ņemtu vērā izejvielu 
ieguves, ražošanas, izmantošanas un 
apglabāšanas ietekmi uz vidi; mudina EK 
atbalstīt stratēģiskas zemes izmantojuma 
plānošanas attīstību visās dalībvalstīs, lai
līdzsvarotu izejvielu ieguvi ar citu zemes 
izmantojuma veidu vajadzībām un 
aizsargātu vidi un bioloģisko 
daudzveidību; norāda, ka izejvielu ieguvei 
jāpiemēro jauna pieeja, jo ieguvei tiek 
automātiski apsvērtas tikai nedzīvojamas 
vai nerūpnieciskas vietas, piemēram, 
nestabilās Natura 2000 teritorijas, taču 
labākās ieguves vietas, iespējams, jau tiek 
izmantotas citiem nolūkiem;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Anja Weisgerber

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka vietējās izejvielas ir svarīgas 
kā Eiropas rūpniecības apgādes ar 
izejvielām pamats; tādēļ aicina 
dalībvalstis nodrošināt reģionālas un 
starpreģionālas nozīmes izejvielu atradņu 
ilgtermiņa drošību; turklāt aicina 
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Komisiju uzlabot pamatnosacījumus
vietējo izejvielu izmantošanai, lai 
nodrošinātu, ka vides, sociālās un 
ekonomiskās prasības tiek atzītas par 
vienlīdz svarīgām visās jaunajās 
direktīvās vai regulās, kā arī pārskatot 
esošās, lai nodrošinātu ilgtspējīgu piekļuvi 
derīgo izrakteņu atradnēm;

Or. de

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

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atzinīgi vērtē instrumentu un rādītāju 
izstrādi, piemēram, Ekosistēmu un 
bioloģiskās daudzveidības ekonomiku 
(TEEB), kas atkārtoti novērtē bioloģiskās 
daudzveidības un ekosistēmu naudas 
vērtību un sniedz izejvielu ieguves, 
izmantošanas un apglabāšanas faktiskās
cenas būtisku rādījumu, tādējādi 
internalizējot ārējās izmaksas; mudina 
Komisiju veicināt un stimulēt šo 
instrumentu izstrādi un to izmantojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka ieguves darbības jāveic,
pienācīgi ievērojot darba drošības un 
vides aizsardzības augstākos standartus, 
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lai novērstu negadījumus un atjaunotu 
skartos apvidus;

Or. es

Grozījums Nr. 75
János Áder

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atzīmē, ka cianīda kalnrūpniecības 
tehnoloģija, kas rada nopietnu vides 
apdraudējumu, ļauj iegūt tikai 2 gramus 
zelta no vienas tonnas rūdas, turpretī 
150 reizes vairāk – aptuveni 300 gramus –
var iegūt no vienas tonnas lietotu mobilo 
tālruņu bez cianīda izmantošanas; tādēļ 
atgādina Komisijai par Parlamenta
2010. gada 5. maija rezolūciju, kurā tiek 
aicināts pilnībā aizliegt cianīda 
kalnrūpniecības tehnoloģiju ES līdz 
2011. gada beigām;

Or. hu

Grozījums Nr. 76
Lucas Hartong

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, cik svarīgi ir, lai uzņēmumi 
īstenotu sociālo atbildību, ievērotu 
augstākos starptautiskos vides un sociālos 
standartus un izmantotu labākās 
pieejamās tehnoloģijas; aicina EK ņemt 
vērā ASV Dodd–Frank likumprojekta
paraugu attiecībā uz konfliktu minerāliem 
un mudina EK iesniegt tiesību akta 

svītrots
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priekšlikumu; atbalsta Ieguves 
rūpniecības pārredzamības iniciatīvu 
(EITI);

Or. nl

Grozījums Nr. 77
Karl-Heinz Florenz

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, cik svarīgi ir, lai uzņēmumi 
īstenotu sociālo atbildību, ievērotu 
augstākos starptautiskos vides un sociālos 
standartus un izmantotu labākās pieejamās 
tehnoloģijas; aicina EK ņemt vērā ASV 
Dodd–Frank likumprojekta paraugu 
attiecībā uz konfliktu minerāliem un 
mudina EK iesniegt tiesību akta 
priekšlikumu; atbalsta Ieguves rūpniecības 
pārredzamības iniciatīvu (EITI);

9. uzsver, cik svarīgi ir, lai uzņēmumi 
īstenotu sociālo atbildību, ievērotu 
augstākos starptautiskos vides un sociālos 
standartus un izmantotu labākās pieejamās 
tehnoloģijas; aicina EK ņemt vērā ASV 
Dodd–Frank likumprojekta paraugu 
attiecībā uz konfliktu minerāliem, kad vien 
tas ir iespējams, un mudina EK iesniegt 
tiesību akta priekšlikumu; atbalsta Ieguves 
rūpniecības pārredzamības iniciatīvu 
(EITI);

Or. en

Grozījums Nr. 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, cik svarīgi ir, lai uzņēmumi 
īstenotu sociālo atbildību, ievērotu 
augstākos starptautiskos vides un sociālos
standartus un izmantotu labākās pieejamās 
tehnoloģijas; aicina EK ņemt vērā ASV 
Dodd–Frank likumprojekta paraugu 
attiecībā uz konfliktu minerāliem un 
mudina EK iesniegt tiesību akta 

9. uzsver, cik svarīgi ir, lai uzņēmumi 
īstenotu sociālo atbildību, ievērotu 
augstākos starptautiskos vides un darba
standartus un izmantotu labākās pieejamās 
tehnoloģijas; turklāt uzsver lielo ieguves 
uzņēmumu atbildību nodrošināt, lai 
ieguve nelabvēlīgi neietekmētu tuvumā 
dzīvojošo iedzīvotāju veselību; aicina EK 
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priekšlikumu; atbalsta Ieguves rūpniecības 
pārredzamības iniciatīvu (EITI);

ņemt vērā ASV Dodd–Frank likumprojekta 
paraugu attiecībā uz konfliktu minerāliem 
un mudina EK iesniegt tiesību akta 
priekšlikumu; atbalsta Ieguves rūpniecības 
pārredzamības iniciatīvu (EITI);

Or. sv

Grozījums Nr. 79
Judith A. Merkies

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver, ka attīstības politika nav 
izejvielu diplomātijas līdzeklis; piekrīt, ka 
tirdzniecības nolīgumiem jānodrošina 
nepieciešamā elastība, lai atbalstītu
jaunattīstības valstis saikņu veidošanā 
starp ieguves rūpniecību un vietējo 
rūpniecību; uzskata, ka jāievēro valstu 
resursu suverenitāte un šajā sakarībā 
aicina Komisiju izmantot diferencētu 
pieeju, ņemot vērā dažādos valstu 
kontekstus, lai netiktu apdraudēti 
jaunattīstības valstu attīstības mērķi un 
industrializācija;

Or. en

Grozījums Nr. 80
João Ferreira

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver, ka ir nepieciešama atbilstība
izvirzītiem mērķiem sadarbības un 
attīstības palīdzības politikas jomā;
uzskata, ka jaunattīstības valstīm, kurās ir 
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daudz izejvielu, nav jākļūst par izejvielu 
neto eksportētājām, bet gan jāattīsta savu 
rūpniecības un attīstības politiku, virzoties 
tālāk vērtību ķēdē; noraida 
neokoloniālisma skatījumu, kas ir tā 
saucamās izejvielu diplomātijas pamatā;

Or. pt

Grozījums Nr. 81
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina aktīvi ieviest un veicināt 
ilgtspējīgākus un no izejvielu 
izmantošanas atsaistītus ekonomikas 
modeļus, lai nākotnē nodrošinātu izejvielu 
pieejamību ES; aicina EK izstrādāt 
likumdošanas instrumentus ar mērķi 
panākt lietderīgāku resursu izmantošanu, 
izvairoties no nevēlamas blakus ietekmes; 
ierosina EK veikt vispārēju pētījumu par 
nomas modeļiem ekonomikā kā 
alternatīvām preču īpašumam un to 
ietekmi uz izejvielu izmantošanu un 
reģenerēšanu;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 82
Lucas Hartong

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina aktīvi ieviest un veicināt 
ilgtspējīgākus un no izejvielu 
izmantošanas atsaistītus ekonomikas 

svītrots
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modeļus, lai nākotnē nodrošinātu izejvielu 
pieejamību ES; aicina EK izstrādāt 
likumdošanas instrumentus ar mērķi 
panākt lietderīgāku resursu izmantošanu, 
izvairoties no nevēlamas blakus ietekmes; 
ierosina EK veikt vispārēju pētījumu par 
nomas modeļiem ekonomikā kā 
alternatīvām preču īpašumam un to 
ietekmi uz izejvielu izmantošanu un 
reģenerēšanu;

Or. nl

Grozījums Nr. 83
Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina aktīvi ieviest un veicināt 
ilgtspējīgākus un no izejvielu izmantošanas 
atsaistītus ekonomikas modeļus, lai 
nākotnē nodrošinātu izejvielu pieejamību 
ES; aicina EK izstrādāt likumdošanas
instrumentus ar mērķi panākt lietderīgāku 
resursu izmantošanu, izvairoties no 
nevēlamas blakus ietekmes; ierosina EK 
veikt vispārēju pētījumu par nomas 
modeļiem ekonomikā kā alternatīvām 
preču īpašumam un to ietekmi uz izejvielu
izmantošanu un reģenerēšanu;

10. aicina aktīvi ieviest un veicināt 
ilgtspējīgākus un no izejvielu izmantošanas 
atsaistītus ekonomikas modeļus, lai 
nākotnē nodrošinātu izejvielu pieejamību 
ES; aicina EK izstrādāt jaunus
instrumentus (piemēram, „zaļos 
sertifikātus”, kuru mērķis ir otrreizējo 
izejvielu izmantošanas veicināšana) ar 
mērķi panākt lietderīgāku resursu 
izmantošanu, izvairoties no nevēlamas 
blakus ietekmes; ierosina EK veikt 
vispārēju pētījumu par nomas modeļiem 
ekonomikā kā alternatīvām preču 
īpašumam un to ietekmi uz izejvielu 
izmantošanu un reģenerēšanu; uzsver, ka 
šajā sakarībā galvenais problēmjautājums 
ir informētība;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Julie Girling
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Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina aktīvi ieviest un veicināt 
ilgtspējīgākus un no izejvielu izmantošanas 
atsaistītus ekonomikas modeļus, lai 
nākotnē nodrošinātu izejvielu pieejamību 
ES; aicina EK izstrādāt likumdošanas 
instrumentus ar mērķi panākt lietderīgāku 
resursu izmantošanu, izvairoties no 
nevēlamas blakus ietekmes; ierosina EK 
veikt vispārēju pētījumu par nomas 
modeļiem ekonomikā kā alternatīvām 
preču īpašumam un to ietekmi uz izejvielu
izmantošanu un reģenerēšanu;

10. aicina aktīvi ieviest un veicināt 
ilgtspējīgākus un no izejvielu izmantošanas 
atsaistītus ekonomikas modeļus, lai 
nākotnē nodrošinātu izejvielu pieejamību 
ES; aicina EK izstrādāt pieejas ar mērķi 
panākt lietderīgāku resursu izmantošanu, 
izvairoties no nevēlamas blakus ietekmes; 
ierosina EK veikt vispārēju pētījumu par 
nomas modeļiem ekonomikā kā 
alternatīvām preču īpašumam un to ietekmi 
uz izejvielu izmantošanu un reģenerēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzsver, ka jauns indikators, kas nav 
tikai IKP un nosaka resursu patēriņu un 
resursu produktivitāti ir būtisks, lai 
atsaistītu ekonomisko izaugsmi no 
izejvielu izmantošanas;

Or. en

Grozījums Nr. 86
João Ferreira

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

10.a pievērš uzmanību pieņēmumu
kaitīgajām sekām attiecībā uz izejvielām; 
uzskata, ka fiziskais tirgus nav jāpadara 
nepārraugāms ar atvasinātu finanšu
instrumentu tirgus starpniecību, kura 
apjoms gadu gaitā ir nesamērīgi 
pieaudzis, radot steidzamu 
nepieciešamību paredzēt pasākumus šajā 
jomā; uzsver, ka ir svarīga uzticama 
oficiāla informācija par izejvielu 
plūsmām un fiziskiem krājumiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 87
Karl-Heinz Florenz

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. mudina EK pētīt ietekmi, ko radītu 
nodoklis par derīgo izrakteņu resursu, 
izejvielu, kas nav saistītas ar enerģijas 
ražošanu, ūdens un zemes izmantošanu, 
un jo īpaši visus blakusefektus, kā, 
piemēram, aizstāšanu, kas nav ilgtspējīga, 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vai 
ekonomisko darbību uzsākšanu trešās 
valstīs; norāda, ka resursu nodoklis 
padarītu resursus vērtīgākus, tā panākot 
labāku izejvielu izmantošanu, atkārtotu 
izmantošanu un otrreizēju pārstrādi un 
resursu eksporta samazinājumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 88
Lucas Hartong



AM\868777LV.doc 47/52 PE466.974v01-00

LV

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. mudina EK pētīt ietekmi, ko radītu 
nodoklis par derīgo izrakteņu resursu, 
izejvielu, kas nav saistītas ar enerģijas 
ražošanu, ūdens un zemes izmantošanu, 
un jo īpaši visus blakusefektus, kā, 
piemēram, aizstāšanu, kas nav ilgtspējīga, 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vai 
ekonomisko darbību uzsākšanu trešās 
valstīs; norāda, ka resursu nodoklis 
padarītu resursus vērtīgākus, tā panākot 
labāku izejvielu izmantošanu, atkārtotu 
izmantošanu un otrreizēju pārstrādi un 
resursu eksporta samazinājumu.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 89
Julie Girling

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. mudina EK pētīt ietekmi, ko radītu 
nodoklis par derīgo izrakteņu resursu, 
izejvielu, kas nav saistītas ar enerģijas 
ražošanu, ūdens un zemes izmantošanu, 
un jo īpaši visus blakusefektus, kā, 
piemēram, aizstāšanu, kas nav ilgtspējīga, 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vai 
ekonomisko darbību uzsākšanu trešās 
valstīs; norāda, ka resursu nodoklis 
padarītu resursus vērtīgākus, tā panākot 
labāku izejvielu izmantošanu, atkārtotu 
izmantošanu un otrreizēju pārstrādi un 
resursu eksporta samazinājumu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 90
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. mudina EK pētīt ietekmi, ko radītu 
nodoklis par derīgo izrakteņu resursu, 
izejvielu, kas nav saistītas ar enerģijas 
ražošanu, ūdens un zemes izmantošanu, 
un jo īpaši visus blakusefektus, kā, 
piemēram, aizstāšanu, kas nav ilgtspējīga, 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vai 
ekonomisko darbību uzsākšanu trešās 
valstīs; norāda, ka resursu nodoklis 
padarītu resursus vērtīgākus, tā panākot 
labāku izejvielu izmantošanu, atkārtotu 
izmantošanu un otrreizēju pārstrādi un 
resursu eksporta samazinājumu.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 91
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. mudina EK pētīt ietekmi, ko radītu 
nodoklis par derīgo izrakteņu resursu, 
izejvielu, kas nav saistītas ar enerģijas 
ražošanu, ūdens un zemes izmantošanu, un 
jo īpaši visus blakusefektus, kā, piemēram, 
aizstāšanu, kas nav ilgtspējīga, izvairīšanos 
no nodokļu maksāšanas vai ekonomisko 
darbību uzsākšanu trešās valstīs; norāda, 
ka resursu nodoklis padarītu resursus 
vērtīgākus, tā panākot labāku izejvielu 
izmantošanu, atkārtotu izmantošanu un 
otrreizēju pārstrādi un resursu eksporta 
samazinājumu.

11. aicina EK pētīt ietekmi, ko radītu 
nodoklis par derīgo izrakteņu resursu, 
izejvielu, kas nav saistītas ar enerģijas 
ražošanu, ūdens un zemes izmantošanu, un 
jo īpaši visus blakusefektus, kā, piemēram, 
aizstāšanu, kas nav ilgtspējīga, izvairīšanos 
no nodokļu maksāšanas vai ekonomisko 
darbību uzsākšanu trešās valstīs;
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Or. it

Grozījums Nr. 92
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. mudina EK pētīt ietekmi, ko radītu 
nodoklis par derīgo izrakteņu resursu, 
izejvielu, kas nav saistītas ar enerģijas 
ražošanu, ūdens un zemes izmantošanu, un 
jo īpaši visus blakusefektus, kā, piemēram, 
aizstāšanu, kas nav ilgtspējīga, izvairīšanos 
no nodokļu maksāšanas vai ekonomisko 
darbību uzsākšanu trešās valstīs; norāda, ka 
resursu nodoklis padarītu resursus 
vērtīgākus, tā panākot labāku izejvielu 
izmantošanu, atkārtotu izmantošanu un 
otrreizēju pārstrādi un resursu eksporta 
samazinājumu.

11. mudina EK pētīt ietekmi, ko radītu 
nodoklis par derīgo izrakteņu resursu, 
izejvielu, kas nav saistītas ar enerģijas 
ražošanu, ūdens un zemes izmantošanu, un 
jo īpaši visus blakusefektus, kā, piemēram, 
aizstāšanu, kas nav ilgtspējīga, izvairīšanos 
no nodokļu maksāšanas vai ekonomisko 
darbību uzsākšanu trešās valstīs, un šajā 
sakarā sniegt priekšlikumus attiecībā uz
ES instrumentiem saskaņā ar resursu 
efektīvas izmantošanas prioritāti; norāda, 
ka pirmējo izejvielu, tādu kā metāli, 
aplikšana ar nodokli palīdzētu radīt 
salīdzinošas priekšrocības otrreizējai 
pārstrādei attiecībā pret neapstrādātu 
izejvielu ieguvi un palīdzētu pārlikt 
nodokļu slogu no darba uz resursiem;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. mudina EK pētīt ietekmi, ko radītu 
nodoklis par derīgo izrakteņu resursu, 
izejvielu, kas nav saistītas ar enerģijas 
ražošanu, ūdens un zemes izmantošanu, 
un jo īpaši visus blakusefektus, kā, 
piemēram, aizstāšanu, kas nav ilgtspējīga, 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vai 

11. aicina rūpīgi izvērtēt visus jau 
pieejamos likumdošanas un fiskālos 
instrumentus, lai veicinātu un uzlabotu
derīgo izrakteņu resursu, izejvielu, kas nav 
saistītas ar enerģijas ražošanu, ūdens un 
zemes izmantošanas efektivitāti;
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ekonomisko darbību uzsākšanu trešās 
valstīs; norāda, ka resursu nodoklis 
padarītu resursus vērtīgākus, tā panākot 
labāku izejvielu izmantošanu, atkārtotu 
izmantošanu un otrreizēju pārstrādi un 
resursu eksporta samazinājumu.

Or. it

Grozījums Nr. 94
Riikka Manner

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. mudina EK pētīt ietekmi, ko radītu 
nodoklis par derīgo izrakteņu resursu, 
izejvielu, kas nav saistītas ar enerģijas 
ražošanu, ūdens un zemes izmantošanu, un 
jo īpaši visus blakusefektus, kā, piemēram, 
aizstāšanu, kas nav ilgtspējīga, izvairīšanos 
no nodokļu maksāšanas vai ekonomisko 
darbību uzsākšanu trešās valstīs; norāda, 
ka resursu nodoklis padarītu resursus 
vērtīgākus, tā panākot labāku izejvielu 
izmantošanu, atkārtotu izmantošanu un 
otrreizēju pārstrādi un resursu eksporta 
samazinājumu.

11. mudina EK pētīt ietekmi, ko radītu 
nodoklis par derīgo izrakteņu resursu, 
izejvielu, kas nav saistītas ar enerģijas 
ražošanu, ūdens un zemes izmantošanu, un 
jo īpaši visus blakusefektus, kā, piemēram, 
aizstāšanu, kas nav ilgtspējīga, izvairīšanos 
no nodokļu maksāšanas vai ekonomisko 
darbību uzsākšanu trešās valstīs;

Or. fi

Grozījums Nr. 95
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. mudina EK pētīt ietekmi, ko radītu 
nodoklis par derīgo izrakteņu resursu, 
izejvielu, kas nav saistītas ar enerģijas 

11. mudina EK pētīt ietekmi, ko radītu 
nodoklis par derīgo izrakteņu resursu, 
neizmantotu iegūto izejvielu, izejvielu, kas 



AM\868777LV.doc 51/52 PE466.974v01-00

LV

ražošanu, ūdens un zemes izmantošanu, un 
jo īpaši visus blakusefektus, kā, piemēram, 
aizstāšanu, kas nav ilgtspējīga, izvairīšanos 
no nodokļu maksāšanas vai ekonomisko 
darbību uzsākšanu trešās valstīs; norāda, ka 
resursu nodoklis padarītu resursus 
vērtīgākus, tā panākot labāku izejvielu 
izmantošanu, atkārtotu izmantošanu un 
otrreizēju pārstrādi un resursu eksporta 
samazinājumu.

nav saistītas ar enerģijas ražošanu, ūdens 
un zemes izmantošanu, un jo īpaši visus 
blakusefektus, kā, piemēram, aizstāšanu, 
kas nav ilgtspējīga, izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas vai ekonomisko 
darbību uzsākšanu trešās valstīs; norāda, ka 
resursu nodoklis padarītu resursus 
vērtīgākus, tā panākot labāku izejvielu 
izmantošanu, atkārtotu izmantošanu un 
otrreizēju pārstrādi un resursu eksporta 
samazinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a mudina Komisiju turpināt 
gatavošanos Eiropas inovācijas 
partnerībai izejvielu jomā saskaņā ar 
pamatiniciatīvu „Inovācijas Savienība” 
un uzsver ciešas sadarbības svarīgumu 
starp visām iesaistītajām iestādēm jau 
pašā sākumā;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a uzskata, ka jāveicina produktu un 
tādēļ arī izejvielu un biotisko materiālu
derīguma termiņa pagarināšana, jo to 
ieguvei, izmantošanai un apglabāšanai ir 
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būtiska ietekme uz zemes izmantojumu, 
ūdeni, enerģiju un transportu; norāda, ka 
izejvielu stratēģija jāiekļauj plašākajā 
stratēģijā „ES 2020” kā tās vispārējo 
mērķu būtiska daļa; aicina attīstīt 
mērķtiecīgākas resursu efektīvas 
izmantošanas inovācijas un norāda, ka 
materiālu izmantojuma augstākam 
efektivitātes līmenim ir būtiska ietekme uz 
rūpniecību un transporta nozari;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a aicina EK vākt datus par ES 
potenciālu izejvielu reģenerēšanā, veicot 
ieguvi izgāztuvēs, un izstrādāt standartus 
nosacījumiem, pie kuriem izgāztuvēs 
varētu veikt izrakumus, iekļaujot citu 
resursu iespējamu reģenerēšanu, 
energoefektivitāti salīdzinājumā ar 
pirmējo materiālu ieguvi, iespējamo 
blakusietekmi uz vidi un cilvēka veselību 
(piemēram, siltumnīcefekta gāzu un 
toksisku vielu izdalīšana), kā arī enerģijas 
ražošanas un ainavas atjaunošanas 
potenciālu;

Or. en


