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Predlog spremembe 1
Karl-Heinz Florenz

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja sporočilo, zlasti to, da se 
osredotoča na surovine in predelane 
surovine iz rudninskih in bioloških virov, 
da poudarja gospodarno ravnanje z viri in 
recikliranje ter da priznava pomembnost 
urbanega rudarstva kot dragocenega vira 
za ponovno pridobivanje in recikliranje 
surovin ter njihovo predelavo, da dobijo 
novo vrednost (upcycling); poudarja 
možnosti ponovne uporabe kot posebne 
kategorije, ki podaljšuje življenje 
proizvodov in spodbuja Evropsko 
komisijo, naj razvija ponovno uporabo;

1. pozdravlja sporočilo, zlasti to, da se 
osredotoča na surovine in predelane 
surovine ter da obravnava vse tri stebre 
tega širokega izziva, tj. zagotavljanje 
pravične in trajnostne dobave surovin z 
mednarodnih trgov, spodbujanje 
trajnostne dobave znotraj EU ter 
spodbujanje gospodarnega ravnanja z viri 
in recikliranja;

Or. en

Predlog spremembe 2
Lucas Hartong

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja sporočilo, zlasti to, da se 
osredotoča na surovine in predelane 
surovine iz rudninskih in bioloških virov, 
da poudarja gospodarno ravnanje z viri in 
recikliranje ter da priznava pomembnost 
urbanega rudarstva kot dragocenega vira za 
ponovno pridobivanje in recikliranje 
surovin ter njihovo predelavo, da dobijo 
novo vrednost (upcycling); poudarja 
možnosti ponovne uporabe kot posebne 
kategorije, ki podaljšuje življenje 
proizvodov in spodbuja Evropsko 
komisijo, naj razvija ponovno uporabo;

1. pozdravlja sporočilo, zlasti to, da se 
osredotoča na surovine in predelane 
surovine iz rudninskih in bioloških virov, 
da poudarja gospodarno ravnanje z viri in 
recikliranje ter da priznava pomembnost 
urbanega rudarstva kot dragocenega vira za 
ponovno pridobivanje in recikliranje 
surovin ter njihovo predelavo, da dobijo 
novo vrednost (upcycling); poudarja 
možnosti ponovne uporabe kot posebne 
kategorije, ki podaljšuje življenje 
proizvodov; 
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Or. nl

Predlog spremembe 3
Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja sporočilo, zlasti to, da se 
osredotoča na surovine in predelane 
surovine iz rudninskih in bioloških virov, 
da poudarja gospodarno ravnanje z viri in 
recikliranje ter da priznava pomembnost 
urbanega rudarstva kot dragocenega vira za 
ponovno pridobivanje in recikliranje 
surovin ter njihovo predelavo, da dobijo 
novo vrednost (upcycling); poudarja 
možnosti ponovne uporabe kot posebne 
kategorije, ki podaljšuje življenje 
proizvodov in spodbuja Evropsko 
komisijo, naj razvija ponovno uporabo;

1. pozdravlja sporočilo, zlasti to, da se 
osredotoča na surovine in predelane 
surovine iz rudninskih in bioloških virov, 
da poudarja gospodarno ravnanje z viri in 
recikliranje ter da priznava pomembnost 
urbanega rudarstva kot dragocenega vira za 
ponovno pridobivanje, tj. ponovno 
uporabo in recikliranje surovin ter njihovo 
predelavo, da dobijo novo vrednost 
(upcycling); poudarja možnosti ponovne 
uporabe kot posebne kategorije, ki 
podaljšuje življenje proizvodov in 
spodbuja Evropsko komisijo, naj razvija 
ponovno uporabo;

Or. en

Predlog spremembe 4
Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja sporočilo, zlasti to, da se 
osredotoča na surovine in predelane 
surovine iz rudninskih in bioloških virov, 
da poudarja gospodarno ravnanje z viri in 
recikliranje ter da priznava pomembnost 
urbanega rudarstva kot dragocenega vira za 
ponovno pridobivanje in recikliranje 
surovin ter njihovo predelavo, da dobijo 
novo vrednost (upcycling); poudarja 
možnosti ponovne uporabe kot posebne 

1. pozdravlja sporočilo, zlasti to, da se 
osredotoča na surovine in predelane 
surovine iz rudninskih in bioloških virov v 
širokem smislu, da poudarja gospodarno 
ravnanje z viri in recikliranje ter da 
priznava pomembnost urbanega rudarstva 
kot dragocenega vira za ponovno 
pridobivanje in recikliranje surovin ter 
njihovo predelavo, da dobijo novo vrednost 
(upcycling); poudarja, da se z 
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kategorije, ki podaljšuje življenje 
proizvodov in spodbuja Evropsko 
komisijo, naj razvija ponovno uporabo;

recikliranjem pogosto zmanjša vrednost 
materiala in da bi bilo treba nameniti več 
pozornosti predelavi materialov, da dobijo 
novo, višjo vrednost (upcycling); poudarja 
možnosti ponovne uporabe kot posebne 
kategorije, ki podaljšuje življenje 
proizvodov in spodbuja Evropsko 
komisijo, naj razvija ponovno uporabo;

Or. en

Predlog spremembe 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja sporočilo, zlasti to, da se 
osredotoča na surovine in predelane 
surovine iz rudninskih in bioloških virov, 
da poudarja gospodarno ravnanje z viri in 
recikliranje ter da priznava pomembnost 
urbanega rudarstva kot dragocenega vira za 
ponovno pridobivanje in recikliranje 
surovin ter njihovo predelavo, da dobijo 
novo vrednost (upcycling); poudarja 
možnosti ponovne uporabe kot posebne 
kategorije, ki podaljšuje življenje 
proizvodov in spodbuja Evropsko 
komisijo, naj razvija ponovno uporabo;

1. pozdravlja sporočilo, zlasti to, da se 
osredotoča na surovine in predelane 
surovine iz rudninskih in bioloških virov, 
da poudarja gospodarno ravnanje z viri in 
recikliranje ter da priznava pomembnost 
urbanega rudarstva kot dragocenega vira za 
ponovno pridobivanje in recikliranje 
surovin ter njihovo predelavo, da dobijo 
novo vrednost (upcycling); poudarja 
možnosti ponovne uporabe kot posebne 
kategorije, ki podaljšuje življenje 
proizvodov in spodbuja Evropsko 
komisijo, naj razvija ponovno uporabo, 
zlasti v okviru politik za okoljsko 
primerno zasnovo izdelkov in na področju 
odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 6
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja sporočilo, zlasti to, da se 
osredotoča na surovine in predelane 
surovine iz rudninskih in bioloških virov, 
da poudarja gospodarno ravnanje z viri in 
recikliranje ter da priznava pomembnost 
urbanega rudarstva kot dragocenega vira za 
ponovno pridobivanje in recikliranje 
surovin ter njihovo predelavo, da dobijo 
novo vrednost (upcycling); poudarja 
možnosti ponovne uporabe kot posebne 
kategorije, ki podaljšuje življenje 
proizvodov in spodbuja Evropsko 
komisijo, naj razvija ponovno uporabo;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

Or. fi

Predlog spremembe 7
Karl-Heinz Florenz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da je treba jasno določiti 
področje uporabe strategije za surovine; 
meni, da bi morala sicer Komisija 
spremljati izzive v zvezi z vsemi viri, da pa 
se je v zvezi s to pobudo morda res 
smiselno osredotočiti na industrijske 
surovine, da bi omogočili bolj usmerjen 
pristop;

Or. en

Predlog spremembe 8
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da so – zlasti v zvezi s 
surovinami – ključni celovita politika, 
strateška in dolgoročna vizija ter usklajen 
pristop vseh zainteresiranih strani, zlasti 
znotraj Komisije;

Or. en

Predlog spremembe 9
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja, da so za oblikovanje bolj 
usmerjenega pristopa potrebni dodatni 
podatki in študije, zlasti na področju 
analize tokov odpadkov, pa tudi glede 
potenciala inovativnih tehnologij za 
recikliranje in nadomeščanje;

Or. en

Predlog spremembe 10
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. pozdravlja zavedanje o pomembnosti 
urbanega rudarstva kot dragocenega vira 
za ponovno pridobivanje, recikliranje in 
predelavo surovin, da dobijo novo 
vrednost, ter meni, da je treba nujno 
zagotoviti več informacij o urbanem 
rudarstvu, zato poziva Komisijo, naj oceni 
zlasti potencial, pa tudi morebitne 
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omejitve na tem področju; poudarja 
možnosti ponovne uporabe kot posebne 
kategorije, ki podaljšuje življenje 
proizvodov in spodbuja Evropsko 
komisijo, naj razvija ponovno uporabo;

Or. en

Predlog spremembe 11
Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. vseeno obžaluje, da Komisija ne 
predlaga konkretnih ukrepov, in opozarja, 
da brez takih ukrepov navedenih ciljev 
verjetno ne bo mogoče doseči;

Or. en

Predlog spremembe 12
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je treba nekatere 
pridobljene proizvode ob koncu življenjske 
dobe obravnavati kot odpadke, četudi 
bodo reciklirani ali predelani, kar je 
veliko breme, saj ustvarja velike dodatne 
stroške glede na odlaganje in pogosto 
onemogoča gospodarnejše ravnanje z viri; 
zahteva, naj Komisija nujno obravnava to 
vprašanje z določitvijo pragmatičnih 
ukrepov za določanje meril, kdaj odpadek 
preneha biti odpadek, da bi spodbudila 
tokove, kot je predvideno v revidirani 
okvirni direktivi EU o odpadkih1;
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1 Direktiva 2008/98/ES

Or. en

Predlog spremembe 13
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da so zmanjšanje porabe, 
preprečevanje nastajanja odpadkov in 
ponovna uporaba ključne za prehod v 
gospodarstvo, ki gospodarno izkorišča 
vire;

Or. en

Predlog spremembe 14
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je zaradi rasti svetovnega 
prebivalstva, povečane porabe in ciljev 
gospodarske rasti EU še pomembneje 
ločevati rast od uporabe surovin; zato 
vztraja, da bi bilo treba cilje zmanjšanja 
določiti tako, da bi se uporaba materialov 
ustalila in predlaga 3-odstotni letni cilj 
EU za učinkovito uporabo materialov;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 15
Lucas Hartong
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je zaradi rasti svetovnega 
prebivalstva, povečane porabe in ciljev 
gospodarske rasti EU še pomembneje 
ločevati rast od uporabe surovin; zato 
vztraja, da bi bilo treba cilje zmanjšanja 
določiti tako, da bi se uporaba materialov 
ustalila in predlaga 3-odstotni letni cilj 
EU za učinkovito uporabo materialov;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 16
Karl-Heinz Florenz

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je zaradi rasti svetovnega 
prebivalstva, povečane porabe in ciljev 
gospodarske rasti EU še pomembneje 
ločevati rast od uporabe surovin; zato 
vztraja, da bi bilo treba cilje zmanjšanja 
določiti tako, da bi se uporaba materialov 
ustalila, in predlaga 3-odstotni letni cilj 
EU za učinkovito uporabo materialov;

2. poudarja, da je zaradi rasti svetovnega 
prebivalstva, povečane porabe in ciljev 
gospodarske rasti EU še pomembneje 
ločevati rast od uporabe surovin; zato 
vztraja, da je treba uvesti trdno in 
zanesljivo metodologijo za določanje ciljev 
za učinkovito uporabo materialov (za vsak 
sektor posebej), da bi se uporaba 
materialov ustalila;

Or. en

Predlog spremembe 17
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je zaradi rasti svetovnega 
prebivalstva, povečane porabe in ciljev 
gospodarske rasti EU še pomembneje 
ločevati rast od uporabe surovin; zato 
vztraja, da bi bilo treba cilje zmanjšanja 
določiti tako, da bi se uporaba materialov 
ustalila, in predlaga 3-odstotni letni cilj 
EU za učinkovito uporabo materialov;

2. poudarja, da je zaradi rasti svetovnega 
prebivalstva, povečane porabe in ciljev 
gospodarske rasti EU še narasel pritisk na 
naravne vire in surovine; zato poziva k 
okrepitvi prizadevanj za ohranitev teh 
materialov, pri čemer naj Komisija razvije 
zanesljivo metodologijo za merjenje in 
spremljanje učinkovitosti uporabe virov;

Or. en

Predlog spremembe 18
Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je zaradi rasti svetovnega 
prebivalstva, povečane porabe in ciljev 
gospodarske rasti EU še pomembneje 
ločevati rast od uporabe surovin; zato 
vztraja, da bi bilo treba cilje zmanjšanja
določiti tako, da bi se uporaba materialov 
ustalila in predlaga 3-odstotni letni cilj EU 
za učinkovito uporabo materialov;

2. poudarja, da je zaradi rasti svetovnega 
prebivalstva, povečane porabe in ciljev 
gospodarske rasti EU še pomembneje 
ločevati rast od uporabe surovin; zato 
vztraja, da bi bilo treba cilje določiti tako, 
da bi se uporaba materialov zmanjšala, in 
predlaga 3-odstotni letni cilj EU za
absolutno zmanjšanje uporabe 
pridobljenih surovin; meni, da je treba 
napredek pri doseganju tega cilja in 
izvajanju podpornih politik v državah 
članicah spremljati v okviru evropskega 
semestra, sistema poročanja za 
usklajevanje in spremljanje proračunskih
in strukturnih politik držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 19
Gerben-Jan Gerbrandy
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je zaradi rasti svetovnega 
prebivalstva, povečane porabe in ciljev 
gospodarske rasti EU še pomembneje 
ločevati rast od uporabe surovin; zato 
vztraja, da bi bilo treba cilje zmanjšanja 
določiti tako, da bi se uporaba materialov 
ustalila in predlaga 3-odstotni letni cilj EU 
za učinkovito uporabo materialov;

2. poudarja, da je zaradi rasti svetovnega 
prebivalstva, povečane porabe in ciljev 
gospodarske rasti EU še pomembneje 
ločevati rast od uporabe „deviških“ 
surovin; zato vztraja, da bi bilo treba cilje 
zmanjšanja določiti tako, da bi se uporaba 
„deviških“ materialov ustalila, in predlaga 
3-odstotni letni cilj EU za učinkovito 
uporabo materialov; se zaveda, da bodo za 
soočanje z vse večjim povpraševanjem po 
surovinah v prihodnosti potrebni vsi trije 
„stebri“ sporočila, vendar predlaga 
uvedbo jasne hierarhije med stebri, pri 
čemer bi bil najpomembnejši steber 
učinkovita uporaba virov in recikliranje, 
nato razvoj trajnostnega rudarjenja v EU 
in nazadnje zagotavljanje pravičnega in 
trajnostnega dostopa do surovin iz tretjih 
držav;

Or. en

Predlog spremembe 20
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je zaradi rasti svetovnega 
prebivalstva, povečane porabe in ciljev 
gospodarske rasti EU še pomembneje 
ločevati rast od uporabe surovin; zato 
vztraja, da bi bilo treba cilje zmanjšanja 
določiti tako, da bi se uporaba materialov 
ustalila in predlaga 3-odstotni letni cilj 
EU za učinkovito uporabo materialov;

2. poudarja, da je zaradi rasti svetovnega 
prebivalstva, povečane porabe in ciljev 
gospodarske rasti EU še pomembneje 
ločevati rast od uporabe surovin; poziva 
Komisijo, naj razvije zanesljivo 
metodologijo za merjenje učinkovitosti 
uporabe virov;

Or. es
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Predlog spremembe 21
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je zaradi rasti svetovnega 
prebivalstva, povečane porabe in ciljev 
gospodarske rasti EU še pomembneje 
ločevati rast od uporabe surovin; zato 
vztraja, da bi bilo treba cilje zmanjšanja 
določiti tako, da bi se uporaba materialov 
ustalila in predlaga 3-odstotni letni cilj 
EU za učinkovito uporabo materialov;

2. poudarja, da je zaradi rasti svetovnega 
prebivalstva, povečane porabe in ciljev 
gospodarske rasti EU še pomembneje 
ločevati rast od uporabe surovin; poudarja, 
da mora biti učinkovita politika za 
surovine del celovitega pristopa na 
podlagi najboljše obstoječe evropske 
okoljske zakonodaje, ki ureja gospodarno 
ravnanje z viri v številnih sektorjih; 
poudarja tudi, da je treba na znanstveni 
podlagi jasno opredeliti „učinkovitost 
uporabe virov“;

Or. it

Predlog spremembe 22
Richard Seeber

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je zaradi rasti svetovnega 
prebivalstva, povečane porabe in ciljev 
gospodarske rasti EU še pomembneje 
ločevati rast od uporabe surovin; zato 
vztraja, da bi bilo treba cilje zmanjšanja 
določiti tako, da bi se uporaba materialov 
ustalila in predlaga 3-odstotni letni cilj 
EU za učinkovito uporabo materialov;

2. poudarja, da je zaradi rasti svetovnega 
prebivalstva, povečane porabe in ciljev 
gospodarske rasti EU še pomembneje 
ločevati rast od uporabe surovin; poziva 
Komisijo, naj razvije učinkovito 
metodologijo za ocenjevanje učinkovitosti 
uporabe virov ter razišče možnosti za 
izboljšanje v okviru vodilne pobude z 
naslovom „Evropa, gospodarna z viri“, da 
bi omogočili primerjavo z industrijo v 
drugih državah in določili objektivne cilje 
za učinkovitejšo uporabo surovin v 
Evropi;
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Or. en

Predlog spremembe 23
Salvatore Tatarella

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je zaradi rasti svetovnega 
prebivalstva, povečane porabe in ciljev 
gospodarske rasti EU še pomembneje 
ločevati rast od uporabe surovin; zato 
vztraja, da bi bilo treba cilje zmanjšanja 
določiti tako, da bi se uporaba materialov 
ustalila in predlaga 3-odstotni letni cilj 
EU za učinkovito uporabo materialov;

2. poudarja, da je zaradi rasti svetovnega 
prebivalstva, povečane porabe in ciljev 
gospodarske rasti EU še pomembneje 
ločevati rast od uporabe surovin;

Or. en

Predlog spremembe 24
Lucas Hartong

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Evropsko komisijo, naj razišče 
možnosti hierarhične razvrstitve surovin, s 
čimer bi zagotovila uporabo surovin z 
najvišjo dodano vrednostjo brez 
nevarnosti za okolje; poziva jo, naj naredi 
načrt za konkurenco za enake materiale 
in obravnava vprašanje nenujne porabe 
surovin;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 25
Karl-Heinz Florenz
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Evropsko komisijo, naj razišče 
možnosti hierarhične razvrstitve surovin, s 
čimer bi zagotovila uporabo surovin z 
najvišjo dodano vrednostjo brez nevarnosti 
za okolje; poziva jo, naj naredi načrt za 
konkurenco za enake materiale in 
obravnava vprašanje nenujne porabe 
surovin;

3. poziva vse akterje k povečanju 
ozaveščenosti o konkurenci na področju 
uporabe surovin in meni, da je 
hierarhična razvrstitev surovin, s čimer bi 
zagotovili uporabo surovin z najvišjo 
dodano vrednostjo brez nevarnosti za 
okolje, lahko eden od načinov soočanja z 
izzivom v prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 26
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Evropsko komisijo, naj razišče 
možnosti hierarhične razvrstitve surovin, s 
čimer bi zagotovila uporabo surovin z 
najvišjo dodano vrednostjo brez 
nevarnosti za okolje; poziva jo, naj naredi 
načrt za konkurenco za enake materiale 
in obravnava vprašanje nenujne porabe 
surovin;

3. poziva Evropsko komisijo, naj oblikuje 
matriko hierarhične razvrstitve surovin, ki 
med drugim vključuje lastništvo, 
konkurenco, razpoložljivost, dostopnost in 
vpliv na okolje;

Or. en

Predlog spremembe 27
Judith A. Merkies

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Evropsko komisijo, naj razišče 3. poziva Evropsko komisijo, naj razišče 



PE466.974v01-00 16/52 AM\868777SL.doc

SL

možnosti hierarhične razvrstitve surovin, s 
čimer bi zagotovila uporabo surovin z 
najvišjo dodano vrednostjo brez nevarnosti 
za okolje; poziva jo, naj naredi načrt za 
konkurenco za enake materiale in 
obravnava vprašanje nenujne porabe 
surovin;

možnosti hierarhične razvrstitve surovin in 
spodbudi široko razpravo o uporabi 
surovin z najvišjo dodano vrednostjo brez 
nevarnosti za okolje; poziva jo, naj naredi 
načrt za konkurenco za enake materiale in 
obravnava vprašanje nenujne porabe 
surovin;

Or. en

Predlog spremembe 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Evropsko komisijo, naj razišče 
možnosti hierarhične razvrstitve surovin, s 
čimer bi zagotovila uporabo surovin z 
najvišjo dodano vrednostjo brez nevarnosti 
za okolje; poziva jo, naj naredi načrt za 
konkurenco za enake materiale in 
obravnava vprašanje nenujne porabe 
surovin;

3. poziva Evropsko komisijo, naj razišče 
možnosti hierarhične razvrstitve surovin, s 
čimer bi zagotovila uporabo surovin z 
najvišjo dodano vrednostjo brez nevarnosti 
za okolje; poziva jo, naj naredi načrt za 
konkurenco za enake materiale in 
obravnava vprašanje nenujne porabe 
surovin s posebnim poudarkom na 
materialih; meni, da je treba pri 
načrtovanju upoštevati obstoječe omejitve 
na strani ponudbe nujno potrebnih 
materialov in tudi prihodnji razvoj 
povpraševanja po različnih materialih 
zaradi tehnoloških sprememb, porabe in 
proizvodnje, da bi se v prihodnje izognili 
ozkim grlom in po potrebi vlagali v 
nadomestke; meni, da bi morala Skupnost 
take informacije upoštevati pri izbiri 
prihodnje usmeritve na področju inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 29
Riikka Manner
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Evropsko komisijo, naj razišče 
možnosti hierarhične razvrstitve surovin, s 
čimer bi zagotovila uporabo surovin z 
najvišjo dodano vrednostjo brez nevarnosti 
za okolje; poziva jo, naj naredi načrt za 
konkurenco za enake materiale in 
obravnava vprašanje nenujne porabe 
surovin;

3. poziva Evropsko komisijo, naj razišče 
možnosti hierarhične razvrstitve surovin, s 
čimer bi zagotovila uporabo surovin z 
najvišjo dodano vrednostjo brez nevarnosti 
za okolje; poziva jo, naj naredi načrt za 
konkurenco za enake materiale in 
obravnava vprašanje nenujne porabe 
surovin; poziva Komisijo, naj še naprej 
spremlja surovine, ki so nujno potrebne za 
Evropo, in razišče, v kolikšni meri je 
mogoče izkoriščati evropska rudna 
nahajališča, pri čemer je treba upoštevati, 
da bi s trajnostnim izkoriščanjem teh 
surovin zmanjšali potrebo po uvozu 
surovin iz tretjih držav;

Or. fi

Predlog spremembe 30
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj zbere, analizira 
in objavi podatke o razpoložljivosti in 
dostopnosti ter o tržni izmenjavi surovin 
in predelanih materialov na ravni EU; 
poleg tega meni, da je treba zbrati podatke 
za primerjavo lastnosti materialov, 
možnosti nadomeščanja in 
najučinkovitejše uporabe ter izmenjavo 
najboljših praks;

Or. en



PE466.974v01-00 18/52 AM\868777SL.doc

SL

Predlog spremembe 31
Lucas Hartong

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako pomembni so razvoj, 
spodbujanje in izvajanje pristopa 
življenjskega cikla za surovine, s čimer se 
poveča najvišja kakovost in podaljša 
življenjska doba teh materialov, ter da so 
potrebni kazalniki za merjenje 
učinkovitosti in smotrnosti uporabe virov, 
ter poudarja, kako pomembno je v zvezi s 
tem celovito izvajanje direktive o okoljsko 
primerni zasnovi;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 32
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako pomembni so razvoj, 
spodbujanje in izvajanje pristopa 
življenjskega cikla za surovine, s čimer se 
poveča najvišja kakovost in podaljša 
življenjska doba teh materialov, ter da so 
potrebni kazalniki za merjenje 
učinkovitosti in smotrnosti uporabe virov,
ter poudarja, kako pomembno je v zvezi s 
tem celovito izvajanje direktive o okoljsko 
primerni zasnovi;

4. poudarja, kako pomembni so razvoj, 
spodbujanje in izvajanje pristopa 
življenjskega cikla za surovine ter kako 
pomembno je v zvezi s tem celovito 
izvajanje direktive o okoljsko primerni 
zasnovi;

Or. en

Predlog spremembe 33
Bas Eickhout
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako pomembni so razvoj, 
spodbujanje in izvajanje pristopa 
življenjskega cikla za surovine, s čimer se 
poveča najvišja kakovost in podaljša 
življenjska doba teh materialov, ter da so 
potrebni kazalniki za merjenje 
učinkovitosti in smotrnosti uporabe virov, 
ter poudarja, kako pomembno je v zvezi s 
tem celovito izvajanje direktive o okoljsko 
primerni zasnovi;

4. poudarja, kako pomembni so razvoj, 
spodbujanje in izvajanje pristopa 
življenjskega cikla za surovine, s čimer se 
poveča najvišja kakovost in podaljša 
življenjska doba teh materialov, ter da so 
potrebni kazalniki za merjenje 
učinkovitosti in smotrnosti uporabe virov, 
ter poudarja, kako pomembno je v zvezi s 
tem celovito izvajanje direktive o okoljsko 
primerni zasnovi z razširjeno usmeritvijo 
glede učinkovitosti uporabe virov in 
drugih okoljskih učinkih poleg energetske 
učinkovitosti; poleg tega zahteva, da se od 
leta 2013 v okviru vseh izvedbenih 
ukrepov uvedejo obvezne zahteve v zvezi z 
recikliranjem in viri;

Or. en

Predlog spremembe 34
Judith A. Merkies

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako pomembni so razvoj, 
spodbujanje in izvajanje pristopa 
življenjskega cikla za surovine, s čimer se 
poveča najvišja kakovost in podaljša 
življenjska doba teh materialov, ter da so 
potrebni kazalniki za merjenje 
učinkovitosti in smotrnosti uporabe virov, 
ter poudarja, kako pomembno je v zvezi s 
tem celovito izvajanje direktive o okoljsko 
primerni zasnovi;

4. poudarja, kako pomembni so razvoj, 
spodbujanje in izvajanje pristopa 
življenjskega cikla za surovine, s čimer se 
poveča najvišja kakovost in podaljša 
življenjska doba teh materialov, ter da so 
potrebni kazalniki za merjenje 
učinkovitosti in smotrnosti uporabe virov;

Or. en
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Predlog spremembe 35
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako pomembni so razvoj,
spodbujanje in izvajanje pristopa 
življenjskega cikla za surovine, s čimer se 
poveča najvišja kakovost in podaljša 
življenjska doba teh materialov, ter da so 
potrebni kazalniki za merjenje 
učinkovitosti in smotrnosti uporabe virov, 
ter poudarja, kako pomembno je v zvezi s 
tem celovito izvajanje direktive o okoljsko 
primerni zasnovi;

4. poudarja, kako pomembni so razvoj, 
spodbujanje in izvajanje pristopa 
življenjskega cikla za surovine, s čimer se 
poveča najvišja kakovost in podaljša 
življenjska doba teh materialov, ter da so 
potrebni kazalniki za merjenje 
učinkovitosti in smotrnosti uporabe virov 
ter za določanje okoljskih vplivov 
pridobivanja in uporabe materialov, ter 
poudarja, kako pomembno je v zvezi s tem 
celovito izvajanje direktive o okoljsko 
primerni zasnovi ter njene razširitve v 
zvezi z gospodarnim ravnanjem z viri; 

Or. en

Predlog spremembe 36
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako pomembni so razvoj, 
spodbujanje in izvajanje pristopa 
življenjskega cikla za surovine, s čimer se 
poveča najvišja kakovost in podaljša 
življenjska doba teh materialov, ter da so 
potrebni kazalniki za merjenje 
učinkovitosti in smotrnosti uporabe virov, 
ter poudarja, kako pomembno je v zvezi s 
tem celovito izvajanje direktive o okoljsko 
primerni zasnovi;

4. poudarja, kako pomembno je 
zagotavljanje boljše kakovosti proizvodov 
za doseganje večje učinkovitosti uporabe 
virov, da so potrebni kazalniki za merjenje 
učinkovitosti in smotrnosti uporabe virov, 
ter kako pomembno je celovito izvajanje 
direktive o okoljsko primerni zasnovi;

Or. es
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Predlog spremembe 37
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako pomembni so razvoj, 
spodbujanje in izvajanje pristopa 
življenjskega cikla za surovine, s čimer se 
poveča najvišja kakovost in podaljša 
življenjska doba teh materialov, ter da so 
potrebni kazalniki za merjenje 
učinkovitosti in smotrnosti uporabe virov, 
ter poudarja, kako pomembno je v zvezi s 
tem celovito izvajanje direktive o okoljsko 
primerni zasnovi;

4. poudarja, kako pomembni so razvoj, 
spodbujanje in izvajanje pristopa 
življenjskega cikla za surovine, s čimer se 
poveča najvišja kakovost in podaljša 
življenjska doba teh materialov, ter da so 
potrebni kazalniki za merjenje 
učinkovitosti in smotrnosti uporabe virov, 
ter poudarja, kako pomembno je v zvezi s 
tem celovito izvajanje direktive o okoljsko 
primerni zasnovi; poudarja, da so 
inovacije ključne za soočanje z novimi 
izzivi in da mora biti gospodarno ravnanje 
z viri sestavni del politike za spodbujanje 
raziskav in inovacij, ki bo spodbujala 
konkurenco med evropskimi podjetji;

Or. it

Predlog spremembe 38
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako pomembni so razvoj, 
spodbujanje in izvajanje pristopa 
življenjskega cikla za surovine, s čimer se 
poveča najvišja kakovost in podaljša 
življenjska doba teh materialov, ter da so 
potrebni kazalniki za merjenje 
učinkovitosti in smotrnosti uporabe virov, 
ter poudarja, kako pomembno je v zvezi s 
tem celovito izvajanje direktive o okoljsko 
primerni zasnovi;

4. poudarja, kako pomembni so razvoj, 
spodbujanje in izvajanje pristopa 
življenjskega cikla za surovine, s čimer se 
internalizirajo zunanji okoljski stroški, 
povezani s pridobivanjem in uporabo 
surovin, ter poveča najvišja kakovost in
podaljša življenjska doba teh materialov, 
ter da so potrebni kazalniki za merjenje 
učinkovitosti in smotrnosti uporabe virov, 
ter poudarja, kako pomembno je v zvezi s 
tem celovito izvajanje direktive o okoljsko 
primerni zasnovi;
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Or. en

Predlog spremembe 39
Judith A. Merkies

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj razvije strategijo 
za recikliranje s pridobivanjem čim bliže 
viru odpadkov, vključno s čiščenjem 
odpadnih voda, saj bi s tem omogočili 
pridobivanje večjih koncentracij surovin, 
preprečili nepovratno izgubo materialov, 
zmanjšali negativni vpliv na okolje in bili 
morda energetsko učinkovitejši;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja pomembnost polnega 
izvajanja direktive o okoljsko primerni 
zasnovi; meni, da je treba aktivno 
upoštevati vlogo oblikovalcev in 
znanstvenikov pri zagotavljanju 
učinkovite dejanske uporabe surovin v 
celotnem življenjskem ciklu proizvodov, 
saj je kakovostno recikliranje možno le ob 
vključevanju cele dobavne verige in ob 
sodelovanju vseh zainteresiranih strani 
pri zagotavljanju visokih ravni zbiranja 
materialov;

Or. en
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Predlog spremembe 41
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj v 
zakonodaji še naprej povečujejo 
odgovornost proizvajalca, da bi zagotovile 
višjo raven ponovnega pridobivanja,
ponovne uporabe, recikliranja in predelave 
surovin, da dobijo novo vrednost, ter 
spodbujajo učinkovito uporabo surovin;

5. poziva Komisijo in države članice, naj v 
zakonodaji še naprej povečujejo 
odgovornost proizvajalca, da bi zagotovile 
višjo raven ponovnega pridobivanja ter 
zmožnosti ponovne uporabe, recikliranja in 
predelave surovin, da dobijo novo 
vrednost, ter spodbujajo učinkovito 
uporabo surovin; v zvezi s tem poudarja 
pomen dejanskega krožnega 
gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 42
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj v 
zakonodaji še naprej povečujejo
odgovornost proizvajalca, da bi zagotovile 
višjo raven ponovnega pridobivanja, 
ponovne uporabe, recikliranja in 
predelave surovin, da dobijo novo 
vrednost, ter spodbujajo učinkovito 
uporabo surovin;

5. poziva Komisijo, naj spodbuja večjo
odgovornost proizvajalca v državah 
članicah v skladu s členom 8 okvirne 
direktive o odpadkih;

Or. en

Predlog spremembe 43
Bas Eickhout
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj v 
zakonodaji še naprej povečujejo 
odgovornost proizvajalca, da bi zagotovile
višjo raven ponovnega pridobivanja,
ponovne uporabe, recikliranja in predelave 
surovin, da dobijo novo vrednost, ter 
spodbujajo učinkovito uporabo surovin;

5. poziva Komisijo in države članice, naj v 
zakonodaji še naprej povečujejo 
odgovornost proizvajalca; zlasti poziva 
Komisijo, naj pregleda direktive o 
okoljsko primerni zasnovi, direktivo o 
izrabljenih vozilih, direktivo o odpadni 
električni in elektronski opremi in 
direktivo o odpadnih baterijah, da bi 
zagotovila višjo raven zmožnosti ponovne 
uporabe, recikliranja in predelave surovin, 
da dobijo novo vrednost, ter spodbudila
učinkovito uporabo surovin, na primer z 
natančnejšimi zahtevami za razgradnjo;

Or. en

Predlog spremembe 44
Judith A. Merkies

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj v 
zakonodaji še naprej povečujejo 
odgovornost proizvajalca, da bi zagotovile 
višjo raven ponovnega pridobivanja,
ponovne uporabe, recikliranja in predelave 
surovin, da dobijo novo vrednost, ter 
spodbujajo učinkovito uporabo surovin;

5. poziva Komisijo in države članice, naj v 
zakonodaji še naprej povečujejo 
odgovornost proizvajalca, da bi zagotovile 
višjo raven ponovnega pridobivanja ter 
zmožnosti ponovne uporabe, ponovne 
proizvodne uporabe, recikliranja in 
predelave surovin, da dobijo novo 
vrednost, ter spodbujajo učinkovito 
uporabo surovin;

Or. en

Predlog spremembe 45
Gerben-Jan Gerbrandy
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj v 
zakonodaji še naprej povečujejo 
odgovornost proizvajalca, da bi zagotovile 
višjo raven ponovnega pridobivanja,
ponovne uporabe, recikliranja in predelave 
surovin, da dobijo novo vrednost, ter 
spodbujajo učinkovito uporabo surovin;

5. poziva Komisijo in države članice, naj v 
zakonodaji še pogosteje uporabljajo in 
razvijajo ustrezne ekonomske 
instrumente, vključno s spodbudami in 
davki za spodbujanje preprečevanja 
nastajanja odpadkov in spodbujanje 
recikliranja, ter sheme za zagotavljanje 
večje odgovornosti proizvajalca, da bi 
zagotovile višjo raven recikliranja ter 
zmožnosti ponovne uporabe, recikliranja in 
predelave surovin, da dobijo novo 
vrednost, ter spodbujajo učinkovito 
uporabo surovin;

Or. en

Predlog spremembe 46
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj v 
zakonodaji še naprej povečujejo 
odgovornost proizvajalca, da bi zagotovile 
višjo raven ponovnega pridobivanja, 
ponovne uporabe, recikliranja in 
predelave surovin, da dobijo novo 
vrednost, ter spodbujajo učinkovito 
uporabo surovin;

5. poudarja, da obstoječa evropska 
okoljska zakonodaja že nalaga 
odgovornosti in ekonomsko breme 
evropskim proizvajalcem, zato predlagana 
politika za gospodarno ravnanje z viri ne 
sme še dodatno obremeniti evropskih 
podjetij in jih prisiliti v krčenje 
proizvodnje, zapiranje delovnih mest in 
selitev dejavnosti, kar bi vplivalo na 
celotno družbo;

Or. it

Predlog spremembe 47
Rovana Plumb
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo in države članice, naj 
organizirajo kampanje za izobraževanje in 
ozaveščanje potrošnikov glede uporabe 
proizvodov, pridobljenih z recikliranjem;

Or. ro

Predlog spremembe 48
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. je zaskrbljen zaradi uporabe 
nanotehnologij na področju surovin - npr. 
srebra v nanodelcih za protibakterijsko 
uporabo - ki lahko povzroči nepovratno 
izgubo teh surovin; zahteva temeljite 
raziskave o okoljskem vplivu pred 
splošnejšo uporabo te tehnike;

Or. en

Predlog spremembe 49
João Ferreira

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da se z recikliranjem zmanjša 
negativni vpliv proizvodov ob koncu 
življenjske dobe na okolje (odpadki, ki 
onesnažujejo) in da omogoča recikliranje 
spopadanje s problemom pomanjkanja 
številnih primarnih surovin, poleg tega pa 
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ponuja recikliranje materialov (v največji 
možni meri) tudi možnosti za razvoj 
domače industrije; poziva Komisijo, naj 
podpre ukrepe za izkoriščanje teh 
možnosti, ki so zlasti pomembne v sedanji 
krizi;

Or. pt

Predlog spremembe 50
Lucas Hartong

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj razvije sistem 
sledljivosti vseh surovin v proizvodni 
verigi in pouči proizvajalce, naj beležijo 
izvor surovin prek preglednega sistema po 
vzoru obstoječih primerov (FCS in 
FLEGT za nezakonite surovine), ter 
omogoči vključitev prihodnjega razvoja 
meril trajnosti za surovine;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 51
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj razvije sistem 
sledljivosti vseh surovin v proizvodni 
verigi in pouči proizvajalce, naj beležijo 
izvor surovin prek preglednega sistema po 
vzoru obstoječih primerov (FCS in 
FLEGT za nezakonite surovine), ter 
omogoči vključitev prihodnjega razvoja 
meril trajnosti za surovine;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 52
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj razvije sistem
sledljivosti vseh surovin v proizvodni 
verigi in pouči proizvajalce, naj beležijo 
izvor surovin prek preglednega sistema po 
vzoru obstoječih primerov (FCS in FLEGT 
za nezakonite surovine), ter omogoči 
vključitev prihodnjega razvoja meril 
trajnosti za surovine;

6. poziva Komisijo, naj preuči izvedljivosti
sistema sledljivosti vseh surovin v 
proizvodni verigi, ki bi proizvajalcem
predpisal, naj beležijo izvor surovin prek 
preglednega sistema po vzoru obstoječih 
primerov (FCS in FLEGT za nezakonite 
surovine), ter omogoči vključitev 
prihodnjega razvoja meril trajnosti za 
surovine;

Or. it

Predlog spremembe 53
Karl-Heinz Florenz

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj razvije sistem
sledljivosti vseh surovin v proizvodni 
verigi in pouči proizvajalce, naj beležijo 
izvor surovin prek preglednega sistema po 
vzoru obstoječih primerov (FCS in FLEGT 
za nezakonite surovine), ter omogoči 
vključitev prihodnjega razvoja meril 
trajnosti za surovine;

6. poziva Komisijo, naj preuči možnosti za 
razvoj sistema sledljivosti vseh surovin v 
proizvodni verigi, kjer je to mogoče, ki bi 
proizvajalcem predpisal, naj beležijo izvor 
surovin prek preglednega sistema po vzoru 
obstoječih primerov (FCS in FLEGT za 
nezakonite surovine), ter omogoči 
vključitev prihodnjega razvoja meril 
trajnosti za surovine;

Or. en
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Predlog spremembe 54
Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj razvije sistem 
sledljivosti vseh surovin v proizvodni 
verigi in pouči proizvajalce, naj beležijo 
izvor surovin prek preglednega sistema po 
vzoru obstoječih primerov (FCS in 
FLEGT za nezakonite surovine), ter 
omogoči vključitev prihodnjega razvoja 
meril trajnosti za surovine;

6. poziva Komisijo, naj razvije sistem 
sledljivosti vseh surovin v proizvodni 
verigi in proizvajalcem predpiše, naj 
beležijo izvor surovin prek preglednega 
sistema po vzoru obstoječih primerov (npr. 
uredbe o lesu (Uredba (EU) št. 995/2010), 
ter omogoči vključitev prihodnjega razvoja 
meril trajnosti za surovine;

Or. en

Predlog spremembe 55
Judith A. Merkies

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj razvije sistem 
sledljivosti vseh surovin v proizvodni 
verigi in pouči proizvajalce, naj beležijo 
izvor surovin prek preglednega sistema po
vzoru obstoječih primerov (FCS in FLEGT 
za nezakonite surovine), ter omogoči 
vključitev prihodnjega razvoja meril 
trajnosti za surovine;

6. poziva Komisijo, naj razvije sistem 
sledljivosti vseh surovin v proizvodni 
verigi in proizvajalcem predpiše, naj 
beležijo izvor surovin prek preglednega 
sistema po vzoru obstoječih že 
vzpostavljenih primerov (FCS in FLEGT 
za nezakonite surovine) in tistih, ki bodo 
še razširjeni na rudninske in biološke 
surovine, ter omogoči vključitev 
prihodnjega razvoja meril trajnosti za 
surovine;

Or. en

Predlog spremembe 56
Oreste Rossi
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Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k pravilnemu in hitremu 
izvajanju okvirne direktive o odpadkih ter 
prepovedi deponij za surovine, ki jih je 
mogoče reciklirati, ter stroga in ambiciozna 
merila učinkovitosti za sežiganje s 
predelavo energije, katerih namen mora 
biti ponovna uporaba in recikliranje 
surovin namesto sežiga;

7. poziva k pravilnemu in hitremu 
izvajanju okvirne direktive o odpadkih ter 
prepovedi deponij za surovine, ki jih je 
mogoče reciklirati, ter zahteva stroga in 
ambiciozna merila učinkovitosti za 
sežiganje z vračanjem energije, katerih
namen mora biti ponovna uporaba in 
recikliranje surovin in ne le sežig;

Or. it

Predlog spremembe 57
Karl-Heinz Florenz

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k pravilnemu in hitremu 
izvajanju okvirne direktive o odpadkih ter 
prepovedi deponij za surovine, ki jih je 
mogoče reciklirati, ter stroga in 
ambiciozna merila učinkovitosti za 
sežiganje s predelavo energije, katerih 
namen mora biti ponovna uporaba in 
recikliranje surovin namesto sežiga;

7. poziva k pravilnemu in hitremu 
izvajanju okvirne direktive o odpadkih in 
povezane zakonodaje ter prepovedi 
deponij za neobdelane gospodinjske 
odpadke do leta 2025 (morda s postopnim 
pristopom), ter zahteva stroga in 
ambiciozna merila učinkovitosti za 
sežiganje z vračanjem energije, katerih 
namen mora biti ponovna uporaba in 
recikliranje surovin namesto sežiga;

Or. en

Predlog spremembe 58
Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k pravilnemu in hitremu 
izvajanju okvirne direktive o odpadkih ter 
prepovedi deponij za surovine, ki jih je 
mogoče reciklirati, ter stroga in 
ambiciozna merila učinkovitosti za 
sežiganje s predelavo energije, katerih 
namen mora biti ponovna uporaba in 
recikliranje surovin namesto sežiga;

7. poziva k pravilnemu in hitremu 
izvajanju okvirne direktive o odpadkih ter 
zlasti k strogemu izvajanju hierarhije 
odpadkov, ki bolj kot sežig spodbuja 
preprečevanje, ponovno uporabo in 
recikliranje; obžaluje, da je recikliranje 
pogosto ovirano zaradi dostopnosti 
cenejših možnosti za ravnanje z odpadki, 
kot je odlaganje na deponijah ali sežig, ki 
kljub temu ustvarjajo znatne zunanje 
stroške in stroške za družbo; v zvezi s tem 
zahteva uvedbo fiskalnih instrumentov, z 
uporabo katerih bi imelo recikliranje 
primerjalno prednost;

Or. en

Predlog spremembe 59
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k pravilnemu in hitremu 
izvajanju okvirne direktive o odpadkih ter 
prepovedi deponij za surovine, ki jih je 
mogoče reciklirati, ter stroga in 
ambiciozna merila učinkovitosti za 
sežiganje s predelavo energije, katerih 
namen mora biti ponovna uporaba in 
recikliranje surovin namesto sežiga;

7. poziva k pravilnemu in hitremu 
izvajanju okvirne direktive o odpadkih;

Or. en

Predlog spremembe 60
Judith A. Merkies

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k pravilnemu in hitremu 
izvajanju okvirne direktive o odpadkih ter 
prepovedi deponij za surovine, ki jih je 
mogoče reciklirati, ter stroga in ambiciozna 
merila učinkovitosti za sežiganje s 
predelavo energije, katerih namen mora 
biti ponovna uporaba in recikliranje 
surovin namesto sežiga;

7. poziva k pravilnemu in hitremu 
izvajanju okvirne direktive o odpadkih ter 
prepovedi deponij za surovine, ki jih je 
mogoče reciklirati, ter zahteva stroga in 
ambiciozna merila učinkovitosti za 
sežiganje z vračanjem energije, katerih 
namen mora biti ponovna uporaba in 
recikliranje surovin namesto sežiga, da bi 
čim prej in čim bliže viru odpadkov 
ponovno pridobili čim več uporabnih 
surovin, da bi preprečili nepovratno 
izgubo surovin, da bi zmanjšali morebitne 
negativne okoljske vplive in povečali 
energetsko učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 61
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k pravilnemu in hitremu 
izvajanju okvirne direktive o odpadkih ter 
prepovedi deponij za surovine, ki jih je 
mogoče reciklirati, ter stroga in ambiciozna 
merila učinkovitosti za sežiganje s 
predelavo energije, katerih namen mora 
biti ponovna uporaba in recikliranje 
surovin namesto sežiga;

7. poziva k pravilnemu in hitremu 
izvajanju okvirne direktive o odpadkih ter 
k uvedbi postopne prepovedi deponij za 
surovine, ki jih je mogoče reciklirati, k 
razvoju meril za okoljsko primerno 
zasnovo, da bi zagotovili reciklabilnost 
velike večine proizvodov na trgu, ter 
zahteva stroga in ambiciozna merila 
učinkovitosti za sežiganje z vračanjem
energije, katerih namen mora biti ponovna 
uporaba in recikliranje surovin namesto 
sežiga;

Or. en
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Predlog spremembe 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k pravilnemu in hitremu 
izvajanju okvirne direktive o odpadkih ter 
prepovedi deponij za surovine, ki jih je 
mogoče reciklirati, ter stroga in ambiciozna 
merila učinkovitosti za sežiganje s 
predelavo energije, katerih namen mora 
biti ponovna uporaba in recikliranje 
surovin namesto sežiga;

7. poziva k pravilnemu in hitremu 
izvajanju okvirne direktive o odpadkih, da 
bi preprečili odlaganje surovin, ki jih je 
mogoče reciklirati, ter zahteva stroga in 
ambiciozna merila učinkovitosti za 
vračanje virov z vračanjem energije, v 
skladu s hierarhijo odpadkov in končnim 
ciljem preprečitve odlaganja surovin;

Or. es

Predlog spremembe 63
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k pravilnemu in hitremu 
izvajanju okvirne direktive o odpadkih ter 
prepovedi deponij za surovine, ki jih je 
mogoče reciklirati, ter stroga in 
ambiciozna merila učinkovitosti za 
sežiganje s predelavo energije, katerih 
namen mora biti ponovna uporaba in 
recikliranje surovin namesto sežiga;

7. poziva k pravilnemu in hitremu 
izvajanju okvirne direktive o odpadkih ter 
prepovedi deponij za surovine, ki jih je 
mogoče reciklirati, ter zahteva merila 
učinkovitosti, ki ustrezajo ciljem, za 
sežiganje z vračanjem energije, katerih 
namen mora biti ponovna uporaba in 
recikliranje surovin;

Or. fi

Predlog spremembe 64
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 7 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k pravilnemu in hitremu 
izvajanju okvirne direktive o odpadkih ter 
prepovedi deponij za surovine, ki jih je 
mogoče reciklirati, ter stroga in 
ambiciozna merila učinkovitosti za 
sežiganje s predelavo energije, katerih 
namen mora biti ponovna uporaba in 
recikliranje surovin namesto sežiga;

7. poziva k pravilnemu in hitremu 
izvajanju okvirne direktive o odpadkih in 
zlasti hierarhije odpadkov, katerih namen 
mora biti dajanje prednosti ponovni 
uporabi, recikliranju in drugim oblikam 
ponovnega pridobivanja surovin pred 
odlaganjem ter hkrati nadaljnje postopno 
opuščanje odlaganja na deponijah;

Or. fr

Predlog spremembe 65
Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. se strinja z analizo Komisije o ključni 
vlogi boljšega izvajanja in uresničevanja 
obstoječe zakonodaje o odpadkih pri 
spodbujanju učinkovitejše uporabe virov v 
Evropi, zato poziva Komisijo, naj pred 
koncem leta 2011 predlaga ustanovitev 
agencije EU za izvajanje zakonodaje o 
odpadkih in posebnega evropskega 
organa za izvajanje okoljskih 
inšpekcijskih pregledov, saj bi boljše 
izvajanje obstoječe zakonodaje koristilo 
okolju in zdravju ljudi ter hkrati prineslo 
pomembne ekonomske koristi in večji 
dostop do dragocenih sekundarnih 
surovin;

Or. en

Predlog spremembe 66
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da je treba dodatno opredeliti 
cilje v zvezi z zbiranjem in ločevanjem 
odpadkov, ki so že bili zastavljeni v več 
direktivah, in jih zastaviti tako, da se 
doseže čim večje in čim bolj kakovostno 
ponovno pridobivanje materialov v vseh 
fazah recikliranja: v fazi zbiranja, 
razgradnje, predobdelave in 
recikliranja/rafiniranja;

Or. en

Predlog spremembe 67
Esther de Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. v zvezi s tem opozarja, da se je treba 
izogniti tratenju surovin in hranilnih 
snovi iz gnoja, ter poziva Komisijo in 
države članice, naj spodbujajo 
predelovanje gnoja; glede tega poudarja, 
da je pomembno, da se pregnito blato 
opredeli kot nadomestek za gnojilo;

Or. nl

Predlog spremembe 68
Karin Kadenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj uvede prepoved 
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odlaganja surovin, ki jih je mogoče 
reciklirati, na deponijah ter stroga in 
ambiciozna merila za sežiganje z 
vračanjem energije, katerih namen mora 
biti ponovna uporaba in recikliranje 
surovin, ter tako zagotovi pravilno in hitro 
izvajanje okvirne direktive o odpadkih; 
poziva Komisijo, naj pripravi predlog 
spremembe Direktive Sveta 1999/31/ES z 
dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov 
ter razvije in razširi cilje, določene v členu 
5(2) te direktive; meni, da je v skladu z 
okvirno direktivo o odpadkih treba cilj v 
zvezi z zmanjšanjem količine biološko 
razgradljivih komunalnih odpadkov na 
odlagališčih po letu 2020 razširiti na vse 
biološko razgradljive odpadke, pri čemer 
je cilj zmanjšanje na 5 %;

Or. de

Predlog spremembe 69
Lucas Hartong

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj v strategijo 
surovin vključi akcijski načrt za biotsko 
raznovrstnost za okrepitev povezav med 
gospodarstvom in okoljem ter upošteva 
okoljske posledice pridobivanja, 
proizvodnje, uporabe in odlaganja 
surovin; poziva Komisijo, naj podpre 
razvoj strateškega načrtovanja rabe 
zemljišč v vseh državah članicah za 
uravnoteženje pridobivanja surovin z 
drugimi zahtevami za rabo zemljišč in 
varovanjem okolja in biotske 
raznovrstnosti;

črtano

Or. nl
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Predlog spremembe 70
Karl-Heinz Florenz

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj v strategijo 
surovin vključi akcijski načrt za biotsko 
raznovrstnost za okrepitev povezav med 
gospodarstvom in okoljem ter upošteva 
okoljske posledice pridobivanja, 
proizvodnje, uporabe in odlaganja 
surovin; poziva Komisijo, naj podpre 
razvoj strateškega načrtovanja rabe 
zemljišč v vseh državah članicah za 
uravnoteženje pridobivanja surovin z 
drugimi zahtevami za rabo zemljišč in 
varovanjem okolja in biotske 
raznovrstnosti;

8. poziva Komisijo, naj zagotovi skladno 
izvajanje zakonodaje na področju biotske 
raznovrstnosti ter z vsemi možnimi 
instrumenti zagotovi, da bodo države 
članice upoštevale stališče Komisije, da je 
mogoče uskladiti ekstraktivne dejavnosti 
na območjih Natura 2000 ali blizu njih s 
prizadevanji za varovanje okolja in 
biotske raznovrstnosti ter da države 
članice pri strateškem načrtovanju rabe 
zemljišč ne bi smele izključevati 
povpraševanja po surovinah iz sosednjih 
držav članic; poziva Komisijo, naj še bolje 
obvešča o ugotovitvah iz svojega 
dokumenta s smernicami iz julija 2010;

Or. en

Predlog spremembe 71
Judith A. Merkies

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj v strategijo surovin
vključi akcijski načrt za biotsko 
raznovrstnost za okrepitev povezav med 
gospodarstvom in okoljem ter upošteva 
okoljske posledice pridobivanja, 
proizvodnje, uporabe in odlaganja surovin; 
poziva Komisijo, naj podpre razvoj 
strateškega načrtovanja rabe zemljišč v 
vseh državah članicah za uravnoteženje 
pridobivanja surovin z drugimi zahtevami 
za rabo zemljišč in varovanjem okolja in 
biotske raznovrstnosti;

8. poziva Komisijo, naj v strategijo za 
surovine vključi akcijski načrt za biotsko 
raznovrstnost za okrepitev povezav med 
gospodarstvom in okoljem ter upošteva 
okoljske posledice pridobivanja, 
proizvodnje, uporabe in odlaganja surovin; 
poziva Komisijo, naj podpre razvoj 
strateškega načrtovanja rabe zemljišč v 
vseh državah članicah za uravnoteženje 
pridobivanja surovin z drugimi zahtevami 
za rabo zemljišč in varovanjem okolja in 
biotske raznovrstnosti; meni, da je treba 
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oblikovati nov pristop k pridobivanju 
surovin, saj se v tem okviru praviloma 
razmišlja le o nestanovanjskih ali 
neindustrijskih območjih, kot so ranljiva 
območja Natura 2000, medtem ko se 
najboljša območja za pridobivanje surovin 
morda že uporabljajo za druge namene;

Or. en

Predlog spremembe 72
Anja Weisgerber

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8 a. poudarja pomen domačih surovin kot 
osnove za oskrbo s surovinami za 
evropsko industrijo; zato poziva države 
članice, naj zagotovijo dolgoročno varnost 
nahajališč surovin, ki so regionalnega in 
nadregionalnega pomena; poleg tega 
poziva Komisijo, naj izboljša okvirne 
pogoje za izkoriščanje domačih surovin, 
da zagotovi enakovredno obravnavo 
okoljskih, socialnih in ekonomskih zahtev 
v vseh novih direktivah ali uredbah ali pri 
pregledu obstoječih, pri čemer je treba 
zagotoviti trajnostni dostop do rudnih 
nahajališč;

Or. de

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

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. pozdravlja razvoj instrumentov in 
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kazalnikov, kot je TEEB (ang. The 
Economics of Ecosystems and 
Biodiversity, ekonomika ekosistemov in 
biotske raznovrstnosti), ki omogočajo 
ponovno ovrednotenje biotske 
raznovrstnosti in ekosistemov v denarju 
ter razkrivajo dejansko ceno pridobivanja, 
uporabe in odlaganja surovin, saj 
internalizirajo tudi zunanje stroške; 
poziva Komisijo, naj spodbuja in podpira 
razvoj in uporabo teh instrumentov;

Or. en

Predlog spremembe 74
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da morajo dejavnosti 
pridobivanja surovin potekati ob polnem 
spoštovanju najvišjih standardov varnosti 
pri delu in okoljske zaščite, da se 
preprečijo nesreče in obnovijo prizadeta 
območja;

Or. es

Predlog spremembe 75
János Áder

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. opozarja, da je mogoče z uporabo 
cianida, ki resno ogroža okolje, v 
rudarstvu iz ene tone rude proizvesti le 2 
grama zlata, medtem ko je mogoče iz ene 
tone rabljenih mobilnih telefonov 
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pridobiti kar 150-krat toliko (torej 300 
gramov) zlata brez uporabe cianida; zato 
opozarja Komisijo na resolucijo 
Evropskega parlamenta z dne 5. maja 
2010 o popolni prepovedi uporabe cianida 
v rudarstvu do konca leta 2011;

Or. hu

Predlog spremembe 76
Lucas Hartong

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja vlogo socialne odgovornosti 
podjetij in upoštevanje najvišjih 
mednarodnih okoljskih in socialnih 
standardov ter uporabo najboljših 
razpoložljivih tehnologij; poziva Komisijo, 
naj sledi duhu Dodd-Frankovega zakona 
iz ZDA o krvavih rudninah, ter jo 
spodbuja, naj predstavi ustrezen 
zakonodajni predlog; podpira pobudo za 
preglednost v ekstraktivni industriji 
(EITI);

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 77
Karl-Heinz Florenz

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja vlogo socialne odgovornosti 
podjetij in upoštevanje najvišjih 
mednarodnih okoljskih in socialnih 
standardov ter uporabo najboljših 
razpoložljivih tehnologij; poziva Komisijo, 

9. poudarja vlogo družbene odgovornosti 
podjetij in zahteva upoštevanje najvišjih 
mednarodnih okoljskih in socialnih 
standardov ter uporabo najboljših 
razpoložljivih tehnologij; poziva Komisijo, 
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naj sledi duhu Dodd-Frankovega zakona iz 
ZDA o krvavih rudninah, ter jo spodbuja, 
naj predstavi ustrezen zakonodajni predlog; 
podpira pobudo za preglednost v 
ekstraktivni industriji (EITI);

naj sledi duhu Dodd-Frankovega zakona iz 
ZDA o krvavih rudninah, kjer je to 
izvedljivo, ter jo spodbuja, naj predstavi 
ustrezen zakonodajni predlog; podpira 
pobudo za preglednost v ekstraktivni 
industriji (EITI);

Or. en

Predlog spremembe 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja vlogo socialne odgovornosti 
podjetij in upoštevanje najvišjih 
mednarodnih okoljskih in socialnih
standardov ter uporabo najboljših 
razpoložljivih tehnologij; poziva Komisijo, 
naj sledi duhu Dodd-Frankovega zakona iz 
ZDA o krvavih rudninah, ter jo spodbuja, 
naj predstavi ustrezen zakonodajni predlog; 
podpira pobudo za preglednost v 
ekstraktivni industriji (EITI); 

9. poudarja vlogo družbene odgovornosti 
podjetij in zahteva upoštevanje najvišjih 
mednarodnih okoljskih in delovnih
standardov ter uporabo najboljših 
razpoložljivih tehnologij; poleg tega 
poudarja, da nosijo podjetja, ki se 
ukvarjajo s pridobivanjem, veliko 
odgovornost v zvezi s preprečevanjem 
negativnih vplivov pridobivanja na 
zdravje okoliških prebivalcev; poziva 
Komisijo, naj sledi duhu Dodd-Frankovega 
zakona iz ZDA o krvavih rudninah, ter jo 
spodbuja, naj predstavi ustrezen 
zakonodajni predlog; podpira pobudo za 
preglednost v ekstraktivni industriji (EITI);

Or. sv

Predlog spremembe 79
Judith A. Merkies

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, da razvojna politika ni 
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orodje za diplomacijo surovin; se strinja, 
da bi morali trgovinski sporazumi 
zagotoviti potrebno prožnost za podpiranje 
držav v razvoju z vzpostavljanjem povezav 
med ekstraktivno industrijo in lokalno 
industrijo; meni, da je treba spoštovati 
suverenost držav glede virov, in v zvezi s 
tem poziva Komisijo, naj uporabi 
diferenciran pristop, ki bo upošteval 
različne nacionalne okoliščine, da ne bi 
ogrozili razvojnih ciljev in 
industrializacije držav v razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 80
João Ferreira

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, da je treba zagotoviti 
doslednost v zvezi z zastavljenimi cilji na 
področju politike sodelovanja in razvojne 
pomoči; meni, da države v razvoju, ki so 
bogate s surovinami, ne bi smele biti zgolj 
neto izvoznice surovin, temveč bi morale 
oblikovati lastne industrijske in razvojne 
politike, da bi napredovale vzdolž 
vrednostne verige; zavrača neokolonialno 
držo pod krinko t.i. „diplomacije 
surovin“;

Or. pt

Predlog spremembe 81
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 10



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

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva k dejavni uvedbi in 
spodbujanju bolj trajnostnih gospodarskih 
modelov, ločenih od uporabe surovin, da 
se zagotovi prihodnja razpoložljivost 
surovin v EU; poziva, naj Komisija razvije 
pravne instrumente, usmerjene k 
učinkovitejši rabi virov, preprečuje 
povratne učinke in predlaga, naj Komisija 
začne obsežno študijo modelov 
gospodarskega zakupa kot alternativnih 
možnosti lastništva blaga in vpliva teh 
modelov na uporabo in ponovno 
pridobivanje;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 82
Lucas Hartong

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva k dejavni uvedbi in 
spodbujanju bolj trajnostnih gospodarskih 
modelov, ločenih od uporabe surovin, da 
se zagotovi prihodnja razpoložljivost 
surovin v EU; poziva, naj Komisija razvije 
pravne instrumente, usmerjene k 
učinkovitejši rabi virov, preprečuje 
povratne učinke in predlaga, naj Komisija 
začne obsežno študijo modelov 
gospodarskega zakupa kot alternativnih 
možnosti lastništva blaga in vpliva teh 
modelov na uporabo in ponovno 
pridobivanje;

črtano

Or. nl
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Predlog spremembe 83
Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva k dejavni uvedbi in spodbujanju 
bolj trajnostnih gospodarskih modelov, 
ločenih od uporabe surovin, da se zagotovi 
prihodnja razpoložljivost surovin v EU; 
poziva, naj Komisija razvije pravne
instrumente, usmerjene k učinkovitejši rabi 
virov, preprečuje povratne učinke in
predlaga, naj Komisija začne obsežno 
študijo modelov gospodarskega zakupa kot 
alternativnih možnosti lastništva blaga in 
vpliva teh modelov na uporabo in ponovno 
pridobivanje;

10. poziva k dejavni uvedbi in spodbujanju 
bolj trajnostnih gospodarskih modelov, 
ločenih od uporabe surovin, da se zagotovi 
prihodnja razpoložljivost surovin v EU; 
poziva, naj Komisija razvije nove
instrumente (npr. zelene certifikate, 
namenjene povečanju uporabe 
sekundarnih surovin), namenjene
učinkovitejši rabi virov brez stranskih 
učinkov; predlaga, naj Komisija začne 
obsežno študijo modelov gospodarskega 
zakupa kot alternativnih možnosti 
lastništva blaga in vpliva teh modelov na 
uporabo in ponovno pridobivanje;
poudarja, da je glavni izziv v zvezi s tem 
ozaveščenost;

Or. en

Predlog spremembe 84
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva k dejavni uvedbi in spodbujanju 
bolj trajnostnih gospodarskih modelov, 
ločenih od uporabe surovin, da se zagotovi 
prihodnja razpoložljivost surovin v EU; 
poziva, naj Komisija razvije pravne
instrumente, usmerjene k učinkovitejši rabi 
virov, preprečuje povratne učinke in 
predlaga, naj Komisija začne obsežno 
študijo modelov gospodarskega zakupa kot 
alternativnih možnosti lastništva blaga in 
vpliva teh modelov na uporabo in ponovno 

10. poziva k dejavni uvedbi in spodbujanju 
bolj trajnostnih gospodarskih modelov, 
ločenih od uporabe surovin, da se zagotovi 
prihodnja razpoložljivost surovin v EU; 
poziva, naj Komisija razvije pristope, 
namenjene učinkovitejši rabi virov brez 
stranskih učinkov, in predlaga, naj 
Komisija začne obsežno študijo modelov 
gospodarskega zakupa kot alternativnih 
možnosti lastništva blaga in vpliva teh 
modelov na uporabo in ponovno 
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pridobivanje; pridobivanje;

Or. en

Predlog spremembe 85
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. poudarja, da je za ločitev 
gospodarske rasti od uporabe materialov 
treba razviti nov kazalnik, ki bi presegal 
BDP ter meril porabo in produktivnost 
virov;

Or. en

Predlog spremembe 86
João Ferreira

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. opozarja na škodljive učinke 
špekulacij v zvezi s surovinami; meni, da 
fizičnega trga ne bi smel zasenčiti trg 
izvedenih finančnih instrumentov, ki se je 
v zadnjih letih nesorazmerno okrepil, 
zaradi česar je treba na tem področju 
nujno ukrepati; poudarja pomembnost 
zanesljivih uradnih informacij o tokovih 
in fizičnih zalogah surovin;

Or. pt

Predlog spremembe 87
Karl-Heinz Florenz
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Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj preveri posledice 
davka na rudninske vire, neenergetske 
surovine, vodo in uporabo zemljišč v zvezi 
z morebitnimi stranskimi učinki, kot so 
netrajnostna zamenjava, utaja davkov ali 
preusmeritev gospodarskih dejavnosti v 
tretje države; poudarja, da bi davek na 
vire dal virom večjo vrednost, zaradi česar 
bi se surovine bolje uporabljale, ponovno 
uporabile in reciklirale ter bi se manjšal 
izvoz virov.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 88
Lucas Hartong

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj preveri posledice 
davka na rudninske vire, neenergetske 
surovine, vodo in uporabo zemljišč v zvezi 
z morebitnimi stranskimi učinki, kot so 
netrajnostna zamenjava, utaja davkov ali 
preusmeritev gospodarskih dejavnosti v 
tretje države; poudarja, da bi davek na 
vire dal virom večjo vrednost, zaradi česar 
bi se surovine bolje uporabljale, ponovno 
uporabile in reciklirale ter bi se manjšal 
izvoz virov.

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 89
Julie Girling
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Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj preveri posledice 
davka na rudninske vire, neenergetske 
surovine, vodo in uporabo zemljišč v zvezi 
z morebitnimi stranskimi učinki, kot so 
netrajnostna zamenjava, utaja davkov ali 
preusmeritev gospodarskih dejavnosti v 
tretje države; poudarja, da bi davek na 
vire dal virom večjo vrednost, zaradi česar 
bi se surovine bolje uporabljale, ponovno 
uporabile in reciklirale ter bi se manjšal 
izvoz virov.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 90
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj preveri posledice 
davka na rudninske vire, neenergetske 
surovine, vodo in uporabo zemljišč v zvezi 
z morebitnimi stranskimi učinki, kot so 
netrajnostna zamenjava, utaja davkov ali 
preusmeritev gospodarskih dejavnosti v 
tretje države; poudarja, da bi davek na 
vire dal virom večjo vrednost, zaradi česar 
bi se surovine bolje uporabljale, ponovno 
uporabile in reciklirale ter bi se manjšal 
izvoz virov.

črtano

Or. es

Predlog spremembe 91
Oreste Rossi
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Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj preveri posledice 
davka na rudninske vire, neenergetske 
surovine, vodo in uporabo zemljišč v zvezi 
z morebitnimi stranskimi učinki, kot so 
netrajnostna zamenjava, utaja davkov ali 
preusmeritev gospodarskih dejavnosti v 
tretje države; poudarja, da bi davek na 
vire dal virom večjo vrednost, zaradi česar 
bi se surovine bolje uporabljale, ponovno 
uporabile in reciklirale ter bi se manjšal 
izvoz virov.

11. poziva Komisijo, naj preveri posledice 
davka na rudninske vire, neenergetske 
surovine ter uporabo vode in zemljišč ter 
zlasti preuči morebitne stranske učinke, kot 
so netrajnostna zamenjava, utaja davkov ali 
preusmeritev gospodarskih dejavnosti v 
tretje države;

Or. it

Predlog spremembe 92
Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj preveri posledice 
davka na rudninske vire, neenergetske 
surovine, vodo in uporabo zemljišč v zvezi 
z morebitnimi stranskimi učinki, kot so 
netrajnostna zamenjava, utaja davkov ali 
preusmeritev gospodarskih dejavnosti v 
tretje države; poudarja, da bi davek na vire 
dal virom večjo vrednost, zaradi česar bi 
se surovine bolje uporabljale, ponovno 
uporabile in reciklirale ter bi se manjšal 
izvoz virov.

11. poziva Komisijo, naj preveri posledice 
davka na rudninske vire, neenergetske 
surovine ter uporabo vode in zemljišč ter 
zlasti preuči morebitne stranske učinke, kot 
so netrajnostna zamenjava, utaja davkov ali 
preusmeritev gospodarskih dejavnosti v 
tretje države, in naj predloži predloge 
instrumentov EU na tem področju v 
skladu s prednostno nalogo glede 
učinkovite uporabe virov; poudarja, da bi z 
obdavčitvijo primarnih surovin, kot so 
kovine, lahko dali primerjalno prednost 
recikliranju pred čistim pridobivanjem 
surovin ter davčno breme z dela prenesli 
na vire;

Or. en
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Predlog spremembe 93
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj preveri posledice 
davka na rudninske vire, neenergetske 
surovine, vodo in uporabo zemljišč v zvezi 
z morebitnimi stranskimi učinki, kot so 
netrajnostna zamenjava, utaja davkov ali 
preusmeritev gospodarskih dejavnosti v 
tretje države; poudarja, da bi davek na 
vire dal virom večjo vrednost, zaradi česar 
bi se surovine bolje uporabljale, ponovno 
uporabile in reciklirale ter bi se manjšal 
izvoz virov;

11. zahteva temeljito oceno vseh 
zakonodajnih in davčnih instrumentov, ki 
so že na voljo za spodbujanje in krepitev 
učinkovitosti uporabe rudninskih virov, 
neenergetskih surovin, vode in zemljišč;

Or. it

Predlog spremembe 94
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj preveri posledice 
davka na rudninske vire, neenergetske 
surovine, vodo in uporabo zemljišč v zvezi 
z morebitnimi stranskimi učinki, kot so 
netrajnostna zamenjava, utaja davkov ali 
preusmeritev gospodarskih dejavnosti v 
tretje države; poudarja, da bi davek na 
vire dal virom večjo vrednost, zaradi česar 
bi se surovine bolje uporabljale, ponovno 
uporabile in reciklirale ter bi se manjšal 
izvoz virov.

11. poziva Komisijo, naj preveri posledice 
davka na rudninske vire, neenergetske 
surovine ter uporabo vode in zemljišč ter 
zlasti preuči morebitne stranske učinke, kot 
so netrajnostna zamenjava, utaja davkov ali 
preusmeritev gospodarskih dejavnosti v 
tretje države;

Or. fi
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Predlog spremembe 95
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj preveri posledice 
davka na rudninske vire, neenergetske 
surovine, vodo in uporabo zemljišč v zvezi 
z morebitnimi stranskimi učinki, kot so 
netrajnostna zamenjava, utaja davkov ali 
preusmeritev gospodarskih dejavnosti v 
tretje države; poudarja, da bi davek na vire 
dal virom večjo vrednost, zaradi česar bi se 
surovine bolje uporabljale, ponovno 
uporabile in reciklirale ter bi se manjšal 
izvoz virov.

11. poziva Komisijo, naj preveri posledice 
davka na rudninske vire, neuporabljene 
pridobljene surovine, neenergetske 
surovine ter uporabo vode in zemljišč ter 
zlasti preuči morebitne stranske učinke, kot 
so netrajnostna zamenjava, utaja davkov ali 
preusmeritev gospodarskih dejavnosti v 
tretje države; poudarja, da bi davek na vire 
dal virom večjo vrednost, zaradi česar bi se 
surovine bolje uporabljale, ponovno 
uporabile in reciklirale ter bi se manjšal 
izvoz virov.

Or. en

Predlog spremembe 96
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. spodbuja Komisijo k nadaljnjim 
pripravam na partnerstvo za inovacije na 
področju surovin v skladu z vodilno 
pobudo „Unija inovacij“ in poudarja, da 
je treba že zelo zgodaj zagotoviti tesno 
sodelovanje vseh zadevnih institucij na 
tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 97
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog
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Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. meni, da je treba spodbujati 
podaljševanje življenjske dobe proizvodov 
in s tem tudi surovin in bioloških 
materialov, saj pridobivanje, uporaba in 
odlaganje teh surovin in materialov 
znatno vplivajo na rabo zemljišč, vodo, 
energijo in promet; poudarja, da je treba 
strategijo za surovine kot ključni del 
splošnih ciljev vključiti v širšo strategijo 
EU 2020, zahteva bolj usmerjene 
inovacije za učinkovito uporabo virov in 
poudarja, da učinkovitejša uporaba 
materialov pomembno vpliva na 
industrijski in prometni sektor;

Or. en

Predlog spremembe 98
Kathleen Van Brempt

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poziva Komisijo, naj zbere podatke o 
možnosti pridobivanja surovin z 
rudarjenjem na deponijah v EU ter razvije 
standarde v zvezi s pogoji za izkopavanja 
na deponijah, vključno z možnostjo 
pridobivanja drugih virov, energetsko 
učinkovitostjo v primerjavi s 
pridobivanjem primarnih surovin, 
morebitnimi stranskimi učinki za okolje in 
zdravje ljudi (npr. sproščanje 
toplogrednih plinov in toksičnih snovi) ter 
možnostjo za proizvodnjo energije in 
obnovo krajine;

Or. en
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