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Grozījums Nr. 183
Richard Seeber

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 24. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24. Lai gan slāpekļa un fosfora ienesas ES 
vidē pēdējo 20 gadu laikā ir ievērojami 
samazinājušās, pārmērīga barības vielu 
noplūde turpina ietekmēt gaisa un ūdens 
kvalitāti un negatīvi ietekmēt ekosistēmas, 
radot būtiskas problēmas cilvēku veselībai. 
Jo īpaši steidzami ir jārisina amonjaka 
noplūde neefektīvas mēslošanas līdzekļu 
pārvaldības un neatbilstošas notekūdeņu 
attīrīšanas dēļ, lai nākotnē ievērojami 
samazinātu barības vielu noplūdi. Ir 
vajadzīgs arī turpmāks darbs, lai pārvaldītu 
barības vielu ciklu rentablākā un 
resursefektīvākā veidā un paaugstinātu 
mēslošanas līdzekļu izmantošanas 
efektivitāti. Tas rada nepieciešamību 
uzlabot ES vides tiesību aktu īstenošanu, 
lai risinātu šīs problēmas, vajadzības 
gadījumā nosakot stingrākas prasības un 
raugoties uz barības vielu ciklu kā daļu no 
holistiskākas pieejas, kas savstarpēji 
savieno un integrē esošās ES politikas 
jomas, kurām ir nozīme, risinot pārmērīgas 
barības vielu noplūdes un eitrofikācijas 
problēmas.

24. Lai gan slāpekļa un fosfora ienesas ES 
vidē pēdējo 20 gadu laikā ir ievērojami 
samazinājušās, pārmērīga barības vielu 
noplūde turpina ietekmēt gaisa un ūdens 
kvalitāti un negatīvi ietekmēt ekosistēmas, 
radot būtiskas problēmas cilvēku veselībai. 
Jo īpaši steidzami ir jārisina amonjaka 
noplūde neefektīvas mēslošanas līdzekļu 
pārvaldības un neatbilstošas notekūdeņu 
attīrīšanas dēļ, lai nākotnē ievērojami 
samazinātu barības vielu noplūdi. Ir 
vajadzīgs arī turpmāks darbs, lai pārvaldītu 
barības vielu ciklu rentablākā un 
resursefektīvākā veidā un paaugstinātu 
mēslošanas līdzekļu izmantošanas 
efektivitāti. Tas rada nepieciešamību 
uzlabot ES vides tiesību aktu īstenošanu, 
lai risinātu šīs problēmas, vajadzības 
gadījumā nosakot stingrākas prasības un 
raugoties uz barības vielu ciklu kā daļu no 
holistiskākas pieejas, kas savstarpēji 
savieno un integrē esošās ES politikas 
jomas, kurām ir nozīme, risinot pārmērīgas 
barības vielu noplūdes un eitrofikācijas 
problēmas. Ir svarīgi arī uzlabot 
iedzīvotāju informētību par vides 
jautājumiem šajā jomā. Tam būtu 
jāatspoguļojas arī mākslīgo mēslošanas 
līdzekļu un pesticīdu samazinātā 
izmantošanā privātajos dārzos un zaļajās 
zonās.

Or. de

Grozījums Nr. 184
Dan Jørgensen
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 24.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.a Vairāku šīs programmas mērķu 
sasniegšanu labvēlīgi ietekmētu mazāk 
intensīva pieeja lopkopībai, jo tādējādi 
tiktu samazinātas slāpekļa un fosfora
emisijas, ierobežoti apdraudējumi 
bioloģiskajai daudzveidībai un uzlabota 
augsnes, gaisa un ūdens kvalitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 25. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25. Saskaņā ar bioloģiskās daudzveidības 
stratēģiju īstenotā rīcība, lai atjaunotu 15 % 
degradēto ekosistēmu ES un paplašinātu
zaļās infrastruktūras izmantojumu, palīdzēs 
pārvarēt zemes platību sadrumstalotību. Tā 
paplašinās dabas kapitālu un palielinās 
ekosistēmu izturētspēju, un tā var radīt 
rentablas iespējas attiecībā uz klimata 
pārmaiņu mazināšanu, pielāgošanos 
klimata pārmaiņām un katastrofu riska 
pārvaldību. Tikmēr dalībvalstu centieni 
kartēt un novērtēt ekosistēmas un to 
pakalpojumus, kā arī 2015. gadā plānotā 
iniciatīva „nav bioloģiskās daudzveidības 
neto zuduma” palīdzēs saglabāt dabas 
kapitāla resursus dažādos mērogos. 
Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskās 
vērtības iekļaušana grāmatvedības 
uzskaites un pārskatu sistēmās ES un 
valstu līmenī līdz 2020. gadam ļaus labāk 
pārvaldīt ES dabas kapitālu.

25. Saskaņā ar bioloģiskās daudzveidības 
stratēģiju īstenotā rīcība, lai līdz 
2020. gadam atjaunotu 15 % degradēto 
ekosistēmu ES, kas tomēr uzskatāms par 
minimālo līmeni, kā arī ES vēlme noteikt 
ievērojami augstāku atjaunošanas mērķi, 
kas atspoguļotu tās vērienīgo pamatmērķi 
un redzējumu laikposmam līdz 
2050. gadam, un paplašināt zaļās 
infrastruktūras izmantojumu palīdzēs 
pārvarēt zemes platību sadrumstalotību. 
Papildus Putnu direktīvas un Dzīvotņu 
direktīvas pilnīgai īstenošanai šīs darbības 
vēl lielākā mērā veicinās veselīgu un 
izturētspējīgu ekosistēmu izveidi un 
saglabāšanu un to pakalpojumu 
uzlabošanu. Tā paplašinās dabas kapitālu 
un palielinās ekosistēmu izturētspēju, un tā 
var radīt rentablas iespējas attiecībā uz 
klimata pārmaiņu mazināšanu, 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un 
katastrofu riska pārvaldību. Tikmēr 
dalībvalstu centieni kartēt un novērtēt 
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ekosistēmas un to pakalpojumus, kā arī 
2015. gadā plānotā iniciatīva „nav 
bioloģiskās daudzveidības neto zuduma” 
palīdzēs saglabāt dabas kapitāla resursus. 
Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskās 
vērtības iekļaušana grāmatvedības 
uzskaites un pārskatu sistēmās ES un 
valstu līmenī līdz 2020. gadam ļaus labāk 
pārvaldīt ES dabas kapitālu.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 25. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25. Saskaņā ar bioloģiskās daudzveidības 
stratēģiju īstenotā rīcība, lai atjaunotu 15 % 
degradēto ekosistēmu ES un paplašinātu 
zaļās infrastruktūras izmantojumu, palīdzēs 
pārvarēt zemes platību sadrumstalotību. Tā 
paplašinās dabas kapitālu un palielinās 
ekosistēmu izturētspēju, un tā var radīt 
rentablas iespējas attiecībā uz klimata
pārmaiņu mazināšanu, pielāgošanos 
klimata pārmaiņām un katastrofu riska 
pārvaldību. Tikmēr dalībvalstu centieni 
kartēt un novērtēt ekosistēmas un to 
pakalpojumus, kā arī 2015. gadā plānotā 
iniciatīva “nav bioloģiskās daudzveidības 
neto zuduma” palīdzēs saglabāt dabas 
kapitāla resursus dažādos mērogos. 
Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskās 
vērtības iekļaušana grāmatvedības 
uzskaites un pārskatu sistēmās ES un 
valstu līmenī līdz 2020. gadam ļaus labāk 
pārvaldīt ES dabas kapitālu.

25. Saskaņā ar bioloģiskās daudzveidības 
stratēģiju īstenotā rīcība, lai atjaunotu 15 % 
degradēto ekosistēmu ES un paplašinātu 
zaļās infrastruktūras izmantojumu, palīdzēs 
pārvarēt zemes platību sadrumstalotību.
Taču rīcības īstenošanā būtu jāņem vērā 
dalībvalstu īpatnības un iespējas. Tā 
paplašinās dabas kapitālu un palielinās 
ekosistēmu izturētspēju, un tā var radīt 
rentablas iespējas attiecībā uz klimata 
pārmaiņu mazināšanu, pielāgošanos 
klimata pārmaiņām un katastrofu riska 
pārvaldību. Tikmēr dalībvalstu centieni 
kartēt un novērtēt ekosistēmas un to 
pakalpojumus, kā arī 2015. gadā plānotā 
iniciatīva “nav bioloģiskās daudzveidības 
neto zuduma” palīdzēs saglabāt dabas 
kapitāla resursus dažādos mērogos. 
Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskās 
vērtības iekļaušana grāmatvedības 
uzskaites un pārskatu sistēmās ES un 
valstu līmenī līdz 2020. gadam ļaus labāk 
pārvaldīt ES dabas kapitālu.

Or. fi
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Grozījums Nr. 187
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26. Lai aizsargātu, saglabātu un paplašinātu 
ES dabas kapitālu, programma nodrošina, 
ka līdz 2020. gadam:

26. Lai aizsargātu, saglabātu un paplašinātu 
ES dabas kapitālu, programmai būtu 
jānodrošina, ka līdz 2020. gadam:

Or. it

Grozījums Nr. 188
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26. Lai aizsargātu, saglabātu un 
paplašinātu ES dabas kapitālu, programma 
nodrošina, ka līdz 2020. gadam:

26. Lai aizsargātu un saglabātu ES dabas 
kapitālu un veicinātu tā ilgtspējīgu 
izmantošanu, programma nodrošina, ka 
līdz 2020. gadam:

Or. en

Grozījums Nr. 189
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) bioloģiskās daudzveidības izzušana un 
ekosistēmu pakalpojumu degradācija ir 
apturēta, un to pakalpojumi tiek uzturēti un
uzlaboti;

a) bioloģiskās daudzveidības izzušana un 
ekosistēmu pakalpojumu degradācija ir 
apturēta, un to pakalpojumi, tostarp zivju 
krājumi, tiek ne tikai uzturēti, bet arī
uzlaboti;
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Or. en

Grozījums Nr. 190
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) bioloģiskās daudzveidības izzušana un 
ekosistēmu pakalpojumu degradācija ir 
apturēta, un to pakalpojumi tiek uzturēti un 
uzlaboti;

a) bioloģiskās daudzveidības izzušana un 
ekosistēmu pakalpojumu degradācija ir 
apturēta, un to pakalpojumi tiek uzturēti, 
atjaunoti un uzlaboti, jo īpaši pilnīgi
īstenojot un efektīvi saglabājot 
Natura 2000 tīklu, ko atbalsta prioritārās 
rīcības programmas, un īstenojot principu 
„nav bioloģiskās daudzveidības neto 
zuduma”;

Or. en

Grozījums Nr. 191
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ietekme, ko rada slodze uz saldūdens, 
pārejas un piekrastes ūdeņiem, ir būtiski 
samazinājusies, lai sasniegtu, saglabātu vai
nostiprinātu labu stāvokli saskaņā ar Ūdens 
pamatdirektīvu;

b) ietekme, ko rada slodze uz saldūdens, 
pārejas un piekrastes ūdeņiem, ir būtiski 
samazinājusies, lai sasniegtu, saglabātu un, 
vēlams, nostiprinātu labu stāvokli saskaņā 
ar Ūdens pamatdirektīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 192
Richard Seeber, Peter Liese
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ietekme, ko rada slodze uz saldūdens, 
pārejas un piekrastes ūdeņiem, ir būtiski 
samazinājusies, lai sasniegtu, saglabātu vai 
nostiprinātu labu stāvokli saskaņā ar Ūdens 
pamatdirektīvu;

b) ietekme, ko rada slodze uz saldūdens, 
pārejas un piekrastes ūdeņiem, ir būtiski 
samazinājusies, cita starpā īstenojot 
pārnozaru pasākumus, lai sasniegtu, 
saglabātu vai nostiprinātu labu stāvokli 
saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu;

Or. de

Grozījums Nr. 193
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) slodzes uz jūras ūdeņiem ietekme ir 
samazināta, lai sasniegtu vai saglabātu labu 
vides stāvokli, kā paredzēts Jūras 
stratēģijas pamatdirektīvā;

c) slodzes uz jūras ūdeņiem ietekme ir 
samazināta, lai sasniegtu vai saglabātu labu 
vides stāvokli, kā paredzēts Jūras 
stratēģijas pamatdirektīvā; šī darbība arī 
palīdzēs nodrošināt jūras vides bioloģisko 
daudzveidību;

Or. en

Grozījums Nr. 194
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) gaisa piesārņojuma ietekme uz 
ekosistēmām un bioloģisko daudzveidību ir 
vēl vairāk samazināta;

d) gaisa piesārņojuma ietekme uz 
ekosistēmām un bioloģisko daudzveidību ir 
būtiski samazināta, lai panāktu ilgtermiņa 
mērķi nepārsniegt kritisko slodzi un 
līmeni;
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Or. en

Grozījums Nr. 195
Christa Klaß, Britta Reimers

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) zeme ES tiek pārvaldīta ilgtspējīgā 
veidā, augsne ir pienācīgi aizsargāta, un 
piesārņotu teritoriju attīrīšana jau tiek 
sekmīgi īstenota;

e) zeme ES tiek pārvaldīta ilgtspējīgā 
veidā, augsne dalībvalstīs ir pienācīgi 
aizsargāta, un dalībvalstis sekmīgi īsteno
piesārņotu teritoriju attīrīšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 196
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) zeme ES tiek pārvaldīta ilgtspējīgā 
veidā, augsne ir pienācīgi aizsargāta, un 
piesārņotu teritoriju attīrīšana jau tiek 
sekmīgi īstenota;

e) zeme ES tiek pārvaldīta ilgtspējīgā 
veidā, augsne ir pienācīgi aizsargāta, 
lauksaimniecības zemes auglība tiek 
uzlabota un piesārņotu teritoriju attīrīšana 
jau tiek sekmīgi īstenota;

Or. en

Grozījums Nr. 197
Margrete Auken, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) zeme ES tiek pārvaldīta ilgtspējīgā e) zeme ES tiek pārvaldīta ilgtspējīgā 
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veidā, augsne ir pienācīgi aizsargāta, un 
piesārņotu teritoriju attīrīšana jau tiek 
sekmīgi īstenota;

veidā, augsne ir pienācīgi aizsargāta ar 
saistošu tiesisko regulējumu, un 
piesārņotu teritoriju attīrīšana jau tiek 
sekmīgi īstenota;

Or. en

Grozījums Nr. 198
Marit Paulsen, Riikka Manner

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 1. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) meži un to sniegtie pakalpojumi ir 
aizsargāti, un to izturētspēja pret klimata 
pārmaiņām un ugunsgrēkiem ir 
uzlabojusies.

g) meži un to sniegtie daudzie pakalpojumi 
ir aizsargāti un ilgtspējīgi pārvaldīti, un to 
izturētspēja pret klimata pārmaiņām un 
ugunsgrēkiem ir uzlabojusies, jo meži ir 
nozīmīgs atjaunojams izejvielu avots.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 1. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) meži un to sniegtie pakalpojumi ir 
aizsargāti, un to izturētspēja pret klimata 
pārmaiņām un ugunsgrēkiem ir 
uzlabojusies.

g) meži tiek ilgtspējīgi pārvaldīti, lai 
nodrošinātu to sniegtos pakalpojumus un 
lai uzlabotu to izturētspēju pret klimata 
pārmaiņām, ugunsgrēkiem, vētrām, 
kaitēkļiem un slimībām.

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai liktu uzsvaru tikai uz mežu aizsardzību, programmā būtu jāuzsver mežu 
ilgtspējīgas pārvaldības nozīme.
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Grozījums Nr. 200
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pilnībā īstenot ES bioloģiskās 
daudzveidības stratēģiju;

a) pilnīgi un nekavējoties īstenot ES 
bioloģiskās daudzveidības stratēģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 201
Dan Jørgensen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pilnībā īstenot ES bioloģiskās 
daudzveidības stratēģiju;

a) pilnīgi īstenot ES bioloģiskās 
daudzveidības stratēģiju un nostiprināt ES 
tiesību aktus par sauszemes un jūras 
dzīvotņu un sugu saglabāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 202
Richard Seeber, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pilnībā īstenot Eiropas ūdens resursu 
aizsardzības konceptuālo plānu;

b) pilnīgi īstenot Ūdens pamatdirektīvu un
Eiropas ūdens resursu aizsardzības 
konceptuālo plānu, cita starpā piemērojot 
savstarpējās atbilstības pasākumus;

Or. de
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Grozījums Nr. 203
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pilnībā īstenot Eiropas ūdens resursu 
aizsardzības konceptuālo plānu;

b) pilnīgi īstenot Eiropas ūdens resursu 
aizsardzības konceptuālo plānu, vienlaikus 
ņemot vērā dalībvalstu atšķirības un to 
īpatnības;

Or. fi

Grozījums Nr. 204
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pastiprināt centienus, cita starpā,
nodrošināt veselīgus zivju krājumus 
vēlākais līdz 2020. gadam, visās 
zvejniecībās no 2015. gada sākot zveju 
maksimālos ilgtspējīgas ieguves apjomos 
vai par tiem mazākos apjomos, un izvirzīt 
ES mēroga kvantitatīvu samazinājuma 
mērķi attiecībā uz jūras piesārņojumu;

c) pastiprināt centienus, cita starpā
nodrošināt veselīgus zivju krājumus 
vēlākais līdz 2020. gadam, visās 
zvejniecībās no 2015. gada sākot zveju 
maksimālos ilgtspējīgas ieguves apjomos 
vai par tiem mazākos apjomos, un izvirzīt 
ES mēroga kvantitatīvu samazinājuma 
mērķi attiecībā uz jūras piesārņojumu, kā 
arī aktīvi atbalstīt privātās un publiskās 
iniciatīvas, lai novērstu jūras 
piesārņojumu un cīnītos pret to, tostarp, 
bet ne tikai, atbalstīt iniciatīvas kategorijā 
„piesārņojuma zveja”;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Matthias Groote
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pastiprināt centienus, cita starpā,
nodrošināt veselīgus zivju krājumus 
vēlākais līdz 2020. gadam, visās 
zvejniecībās no 2015. gada sākot zveju 
maksimālos ilgtspējīgas ieguves apjomos 
vai par tiem mazākos apjomos, un izvirzīt 
ES mēroga kvantitatīvu samazinājuma 
mērķi attiecībā uz jūras piesārņojumu;

c) pastiprināt centienus, cita starpā
nodrošināt veselīgus zivju krājumus 
vēlākais līdz 2020. gadam, visās 
zvejniecībās no 2015. gada sākot zveju 
maksimālos ilgtspējīgas ieguves apjomos 
vai par tiem mazākos apjomos, un izvirzīt 
ES mēroga kvantitatīvu samazinājuma 
mērķi attiecībā uz jūras piesārņojumu; kā 
arī ieviest integrētu un saskaņotu 
piekrastes pārvaldību, lai ilgtermiņā 
nodrošinātu līdzsvaru starp vides 
aizsardzību un jūras un piekrastes 
teritoriju ilgtspējīgu izmantošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 206
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pastiprināt centienus panākt pilnīgu 
atbilstību ES tiesību aktiem par gaisa 
kvalitāti, un definēt stratēģiskos mērķus un 
rīcību pēc 2020. gada;

d) ņemot vērā atšķirīgos ģeogrāfiskos un 
klimatiskos apstākļus, pastiprināt 
centienus panākt pilnīgu atbilstību ES 
tiesību aktiem par gaisa kvalitāti un definēt 
stratēģiskos mērķus un rīcību pēc 
2020. gada;

Or. it

Grozījums Nr. 207
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pastiprināt centienus panākt pilnīgu 
atbilstību ES tiesību aktiem par gaisa 
kvalitāti, un definēt stratēģiskos mērķus un 
rīcību pēc 2020. gada;

d) panākt pilnīgu atbilstību ES tiesību 
aktiem par gaisa kvalitāti un definēt 
stratēģiskos mērķus un rīcību pēc 
2020. gada;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Andrés Perelló Rodríguez

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pastiprināt centienus, lai samazinātu 
augsnes eroziju un palielinātu organisko 
vielu saturu augsnē, attīrītu piesārņotas 
teritorijas, uzlabotu zemes izmantošanas 
aspektu iekļaušanu koordinētā lēmumu 
pieņemšanā, kurā iesaistīti visi attiecīgie 
valdības līmeņi, un palīdzētu to īstenot, 
izvirzot mērķus attiecībā uz zemi un augsni 
kā resursu, kā arī teritoriju plānošanas 
mērķus;

e) pastiprināt centienus, lai samazinātu 
augsnes eroziju un palielinātu organisko 
vielu saturu augsnē, attīrītu piesārņotas 
teritorijas, uzlabotu zemes izmantošanas 
aspektu iekļaušanu koordinētā lēmumu 
pieņemšanā, kurā iesaistīti visi attiecīgie 
valdības līmeņi, un palīdzētu to īstenot, 
izvirzot mērķus un pieņemot saistošus 
tiesību aktus attiecībā uz zemi un augsni 
kā resursu, kā arī teritoriju plānošanas 
mērķus;

Or. es

Grozījums Nr. 209
Christa Klaß, Britta Reimers

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pastiprināt centienus, lai samazinātu 
augsnes eroziju un palielinātu organisko 
vielu saturu augsnē, attīrītu piesārņotas 
teritorijas, uzlabotu zemes izmantošanas 

e) pastiprināt centienus dalībvalstu līmenī, 
lai samazinātu augsnes eroziju un 
palielinātu organisko vielu saturu augsnē, 
attīrītu piesārņotas teritorijas, uzlabotu 
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aspektu iekļaušanu koordinētā lēmumu 
pieņemšanā, kurā iesaistīti visi attiecīgie 
valdības līmeņi, un palīdzētu to īstenot, 
izvirzot mērķus attiecībā uz zemi un augsni 
kā resursu, kā arī teritoriju plānošanas 
mērķus;

zemes izmantošanas aspektu iekļaušanu 
koordinētā lēmumu pieņemšanā, kurā 
iesaistīti visi attiecīgie valdības līmeņi, un 
palīdzētu to īstenot, izvirzot mērķus 
attiecībā uz zemi un augsni kā resursu, kā 
arī teritoriju plānošanas mērķus;

palielināt centienus dalībvalstu līmenī, lai 
samazinātu zemes izmantošanas 
intensitāti un uzturētu lauksaimniecības 
zemi lopbarības un pārtikas, kā arī 
atjaunojamu izejvielu ražošanai;

Or. de

Grozījums Nr. 210
Richard Seeber

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 2. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) veikt turpmākus pasākumus, lai 
samazinātu slāpekļa un fosfora emisijas, 
tostarp no sadzīves un rūpnieciskajiem 
notekūdeņiem un mēslojuma izmantošanas;

f) veikt turpmākus pasākumus, lai 
samazinātu slāpekļa un fosfora emisijas, 
tostarp no sadzīves un rūpnieciskajiem 
notekūdeņiem un mēslojuma izmantošanas; 
uzlabot iedzīvotāju informētību vides 
jautājumos, īstenojot iniciatīvas, lai 
samazinātu mākslīgo mēslošanas līdzekļu 
un pesticīdu izmantošanu, jo īpaši 
privātajos dārzos un zaļajās zonās;

Or. de

Grozījums Nr. 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 2. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) veikt turpmākus pasākumus, lai 
samazinātu slāpekļa un fosfora emisijas, 

f) veikt turpmākus pasākumus, lai 
samazinātu slāpekļa un fosfora emisijas, 
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tostarp no sadzīves un rūpnieciskajiem 
notekūdeņiem un mēslojuma izmantošanas;

tostarp no sadzīves un rūpnieciskajiem 
notekūdeņiem, uzlabojot notekūdeņu 
avotu kontroli, un mēslojuma 
izmantošanas, veicot efektīvāku tās 
kontroli;

Or. en

Grozījums Nr. 212
Elena Oana Antonescu

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 2. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) veikt turpmākus pasākumus, lai 
samazinātu slāpekļa un fosfora emisijas, 
tostarp no sadzīves un rūpnieciskajiem 
notekūdeņiem un mēslojuma izmantošanas;

f) veikt turpmākus pasākumus, lai 
samazinātu slāpekļa un fosfora emisijas, 
tostarp no sadzīves un rūpnieciskajiem 
notekūdeņiem, uzlabojot notekūdeņu 
avotu kontroli, un mēslojuma 
izmantošanas, veicot efektīvāku tās 
kontroli;

Or. en

Grozījums Nr. 213
Gaston Franco

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 2. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) veikt turpmākus pasākumus, lai 
samazinātu slāpekļa un fosfora emisijas, 
tostarp no sadzīves un rūpnieciskajiem 
notekūdeņiem un mēslojuma izmantošanas;

f) veikt turpmākus pasākumus, lai 
samazinātu slāpekļa un fosfora emisijas, 
tostarp no sadzīves un rūpnieciskajiem 
notekūdeņiem un mēslojuma izmantošanas, 
un lai reģenerētu fosfora atkritumus;

Or. fr
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Pamatojums

Ņemot vērā to, ka fosfora krājumi dabā izsīkst un ievērojams daudzums fosfora sastopams 
komunālajos notekūdeņos, būtu jāveicina fosfora reģenerācija, jo tas ir būtisks elements 
lauksaimniecībā.

Grozījums Nr. 214
Dan Jørgensen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 2. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) veicināt pāreju uz ilgtspējīgām 
dzīvnieku audzēšanas sistēmām, kas 
piesaistītas zemei, lauksaimniecības 
politikā labāk integrējot vides aizsardzības 
mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 215
Marit Paulsen, Riikka Manner

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 2. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) izstrādāt un īstenot jaunu ES mežu 
stratēģiju, kas pievēršas daudzajām 
vajadzībām saistībā ar mežu un mežu 
devumam un sniedz ieguldījumu 
stratēģiskākas pieejas izveidē attiecībā uz 
mežu aizsardzību un uzlabošanu.

g) izstrādāt un īstenot jaunu ES mežu 
stratēģiju, kas pievēršas daudzajām 
vajadzībām saistībā ar mežu un mežu 
devumam un sniedz ieguldījumu 
stratēģiskākas pieejas izveidē attiecībā uz 
mežu aizsardzību un uzlabošanu, 
vienlaikus ņemot vērā reģionu atšķirīgos 
ilgtspējīgas mežsaimniecības 
nosacījumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 216
Andrés Perelló Rodríguez

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 2. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) izstrādāt un īstenot jaunu ES mežu 
stratēģiju, kas pievēršas daudzajām 
vajadzībām saistībā ar mežu un mežu 
devumam un sniedz ieguldījumu 
stratēģiskākas pieejas izveidē attiecībā uz 
mežu aizsardzību un uzlabošanu.

g) izstrādāt un īstenot jaunu ES kopējo 
mežsaimniecības politiku, kā arī ES mežu 
stratēģiju, kas pievēršas daudzajām 
vajadzībām saistībā ar mežu un mežu 
devumam un sniedz ieguldījumu 
stratēģiskākas pieejas izveidē attiecībā uz 
mežu aizsardzību un uzlabošanu.

Or. es

Grozījums Nr. 217
Andrés Perelló Rodríguez

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 26. punkts – 2. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) izstrādāt un īstenot jaunu ES mežu 
stratēģiju, kas pievēršas daudzajām 
vajadzībām saistībā ar mežu un mežu 
devumam un sniedz ieguldījumu 
stratēģiskākas pieejas izveidē attiecībā uz 
mežu aizsardzību un uzlabošanu.

g) izstrādāt un īstenot jaunu ES mežu 
stratēģiju, kas pievēršas daudzajām 
vajadzībām saistībā ar mežu un mežu 
devumam un sniedz ieguldījumu 
stratēģiskākas pieejas izveidē attiecībā uz 
mežu aizsardzību un uzlabošanu, kā arī 
paredz finanšu resursus un 
cilvēkresursus, kas vajadzīgi, lai cīnītos 
pret mežu ugunsgrēkiem.

Or. es

Grozījums Nr. 218
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. prioritārais mērķis
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. prioritārais mērķis: padarīt ES par
resursu izmantošanas ziņā efektīvu, 
ekoloģisku un konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni

2. prioritārais mērķis: padarīt 
konkurētspējīgu aprites ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, kas 
ir resursu izmantošanas ziņā efektīva un 
vērsta uz vidi un ekosistēmām

Or. it

(Sk. 2. panta 1. punkta b) apakšpunkta grozījumu.)

Grozījums Nr. 219
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. prioritārais mērķis

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. prioritārais mērķis: padarīt ES par 
resursu izmantošanas ziņā efektīvu, 
ekoloģisku un konkurētspējīgu ekonomiku 
ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni

2. prioritārais mērķis: padarīt ES par 
resursu izmantošanas ziņā efektīvu, videi 
draudzīgu un konkurētspējīgu ekonomiku 
ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni

Or. fr

Grozījums Nr. 220
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 27. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. Stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvas „Resursu ziņā efektīva 
Eiropa” mērķis ir atbalstīt pāreju uz
ekonomiku, kas efektīvi izmanto visus 
resursus, absolūti atsaista ekonomikas 
izaugsmi no resursu un enerģijas 
izmantošanas un tās ietekmes uz vidi, 
samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
uzlabo konkurētspēju ar efektivitātes un 

27. Stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvas „Resursu ziņā efektīva 
Eiropa” mērķis ir radīt konkurētspējīgu
ekonomiku, kas efektīvi izmanto visus 
resursus, pēc iespējas atsaista ekonomikas 
izaugsmi no resursu un enerģijas 
izmantošanas un tās ietekmes uz vidi, 
samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, ir 
vērsta uz inovāciju un veicina lielāku 
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inovācijas palīdzību un veicina lielāku 
energoapgādes drošību. Ceļvedis par 
resursu efektīvu izmantošanu Eiropā un 
Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni ir galvenie iniciatīvas 
elementi, kuri veido pamatu turpmākajām 
darbībām šo mērķu sasniegšanai.

energoapgādes drošību. Ceļvedis par 
resursu efektīvu izmantošanu Eiropā un 
Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni ir galvenie iniciatīvas 
elementi, jo šajos ceļvežos vairāki atšķirīgi 
iespējamie scenāriji izmantoti kā kritēriji
turpmākajām darbībām šo mērķu 
sasniegšanai.

Or. it

Grozījums Nr. 221
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 27. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. Stratēģijas „Eiropa 2020”
pamatiniciatīvas „Resursu ziņā efektīva 
Eiropa” mērķis ir atbalstīt pāreju uz 
ekonomiku, kas efektīvi izmanto visus 
resursus, absolūti atsaista ekonomikas 
izaugsmi no resursu un enerģijas 
izmantošanas un tās ietekmes uz vidi, 
samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
uzlabo konkurētspēju ar efektivitātes un 
inovācijas palīdzību un veicina lielāku 
energoapgādes drošību. Ceļvedis par 
resursu efektīvu izmantošanu Eiropā un 
Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni ir galvenie iniciatīvas 
elementi, kuri veido pamatu turpmākajām 
darbībām šo mērķu sasniegšanai.

27. Stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvas „Resursu ziņā efektīva 
Eiropa” mērķis ir atbalstīt pāreju uz 
ekonomiku, kas efektīvi izmanto visus 
resursus, absolūti atsaista ekonomikas 
izaugsmi no resursu un enerģijas 
izmantošanas un tās ietekmes uz vidi, 
samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
uzlabo konkurētspēju ar efektivitātes un 
inovācijas palīdzību un veicina lielāku 
energoapgādes drošību. Ceļvedis par 
resursu efektīvu izmantošanu Eiropā un 
Komisijas priekšlikumi par Ceļvedi
virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, kā 
arī Enerģētikas ceļvedis 2050. gadam un 
Baltā grāmata par transportu ir galvenie 
sākuma punkti, kuri veido pamatu 
turpmākajām darbībām šo mērķu 
sasniegšanai saskaņā ar jaunu vispārējo 
nolīgumu klimata jomā, kas tiks noslēgts 
2015. gadā.

Or. en
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Grozījums Nr. 222
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 27. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. Stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvas „Resursu ziņā efektīva 
Eiropa” mērķis ir atbalstīt pāreju uz 
ekonomiku, kas efektīvi izmanto visus 
resursus, absolūti atsaista ekonomikas 
izaugsmi no resursu un enerģijas 
izmantošanas un tās ietekmes uz vidi, 
samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
uzlabo konkurētspēju ar efektivitātes un 
inovācijas palīdzību un veicina lielāku 
energoapgādes drošību. Ceļvedis par 
resursu efektīvu izmantošanu Eiropā un
Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni ir galvenie iniciatīvas 
elementi, kuri veido pamatu turpmākajām 
darbībām šo mērķu sasniegšanai.

27. Stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvas „Resursu ziņā efektīva 
Eiropa” mērķis ir atbalstīt pāreju uz 
ekonomiku, kas efektīvi izmanto visus 
resursus, absolūti atsaista ekonomikas 
izaugsmi no resursu un enerģijas 
izmantošanas un tās ietekmes uz vidi, 
samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
uzlabo konkurētspēju ar efektivitātes un 
inovācijas palīdzību un veicina lielāku 
energoapgādes drošību. Ceļvedis par 
resursu efektīvu izmantošanu Eiropā,
Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, kā arī paraugprakses 
apmaiņa dalībvalstu starpā ir galvenie 
iniciatīvas elementi, kuri veido pamatu 
turpmākajām darbībām šo mērķu 
sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 27. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. Stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvas „Resursu ziņā efektīva 
Eiropa” mērķis ir atbalstīt pāreju uz 
ekonomiku, kas efektīvi izmanto visus 
resursus, absolūti atsaista ekonomikas 
izaugsmi no resursu un enerģijas 
izmantošanas un tās ietekmes uz vidi, 
samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, 

27. Stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvas „Resursu ziņā efektīva 
Eiropa” mērķis ir atbalstīt pāreju uz 
ekonomiku, kas efektīvi izmanto visus 
resursus, samazina kopējo resursu ieguves 
apjomu, absolūti atsaista ekonomikas 
izaugsmi no resursu un enerģijas 
izmantošanas un tās ietekmes uz vidi, 
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uzlabo konkurētspēju ar efektivitātes un 
inovācijas palīdzību un veicina lielāku 
energoapgādes drošību. Ceļvedis par 
resursu efektīvu izmantošanu Eiropā un 
Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni ir galvenie iniciatīvas 
elementi, kuri veido pamatu turpmākajām 
darbībām šo mērķu sasniegšanai.

samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
uzlabo konkurētspēju ar efektivitātes un 
inovācijas palīdzību un veicina lielāku 
energoapgādes un resursapgādes drošību. 
Ceļvedis par resursu efektīvu izmantošanu 
Eiropā un Ceļvedis virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni ir galvenie 
iniciatīvas elementi, kuri veido pamatu 
turpmākajām darbībām šo mērķu 
sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Riikka Manner

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 27.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a Bioekonomikai ir būtiska nozīme, lai 
panāktu gudru un videi draudzīgu 
izaugsmi Eiropā. Bioekonomikai ir īpaši 
liela ietekme uz reģionu ekonomikas
sistēmām Eiropas Savienībā, kā arī uz 
ekonomikas izaugsmes un darbavietu 
radīšanas veicināšanu. Bioekonomikas 
izveidei nepieciešami ieguldījumi izejvielu 
piegādes ķēdēs, lai nodrošinātu izejvielu 
pieejamību.

Or. fi

Grozījums Nr. 225
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 28. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. Inovācija resursu izmantošanas 28. Inovācija resursu izmantošanas 
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efektivitātes uzlabošanai ir vajadzīga visā 
tautsaimniecībā, lai uzlabotu konkurētspēju 
laikā, kad paaugstinās resursu cenas, tie ir 
nepietiekami un pastāv apgādes 
ierobežojumi. Uzņēmējdarbības sektors ir 
nozīmīgākais inovācijas, tostarp 
ekoinovācijas, veicinātājs. Tomēr tirgus 
pats nespēs sniegt rezultātus. Valdības 
rīcībai Savienības un dalībvalstu līmenī ir 
būtiska nozīme, lai nodrošinātu pareizos 
pamatnosacījumus ekoinovācijai, veicinot
ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību vai 
tehnoloģisku risinājumu izstrādi saistībā ar 
vides problēmām.

efektivitātes uzlabošanai ir vajadzīga visā 
tautsaimniecībā, lai uzlabotu konkurētspēju 
laikā, kad paaugstinās resursu cenas, tie ir 
nepietiekami un pastāv apgādes 
ierobežojumi. Uzņēmējdarbības sektors ir 
nozīmīgākais inovācijas, tostarp 
ekoinovācijas, veicinātājs. Tāpēc valdības 
rīcībai Savienības un dalībvalstu līmenī 
būtu jāaprobežojas ar vispārīgu 
pamatnosacījumu nodrošināšanu
ekoinovācijai, lai izvairītos no brīvā tirgus 
dabiskās izaugsmes traucējumiem virzībā 
uz ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību 
vai tehnoloģisku risinājumu izstrādi 
saistībā ar vides problēmām.

Or. it

Grozījums Nr. 226
Margrete Auken, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 28. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. Inovācija resursu izmantošanas 
efektivitātes uzlabošanai ir vajadzīga visā 
tautsaimniecībā, lai uzlabotu konkurētspēju 
laikā, kad paaugstinās resursu cenas, tie ir 
nepietiekami un pastāv apgādes 
ierobežojumi. Uzņēmējdarbības sektors ir 
nozīmīgākais inovācijas, tostarp 
ekoinovācijas, veicinātājs. Tomēr tirgus 
pats nespēs sniegt rezultātus. Valdības 
rīcībai Savienības un dalībvalstu līmenī ir 
būtiska nozīme, lai nodrošinātu pareizos 
pamatnosacījumus ekoinovācijai, veicinot 
ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību vai 
tehnoloģisku risinājumu izstrādi saistībā ar 
vides problēmām.

28. Inovācija resursu izmantošanas 
efektivitātes uzlabošanai un kopējā 
resursu patēriņa samazināšanai ir 
vajadzīga visā tautsaimniecībā, lai uzlabotu 
konkurētspēju laikā, kad paaugstinās 
resursu cenas, atkarība no importa, tie ir 
nepietiekami un pastāv apgādes 
ierobežojumi. Lai nodrošinātu izejvielu 
piegādi, jāstiprina inovācijas partnerības 
starp rūpniecības nozari un atkritumu 
apsaimniekošanas sektoru, kā arī 
pētniecība nozīmīgu tehnoloģiju izejvielu 
otrreizējas izmantojamības jomā.
Uzņēmējdarbības sektors, reaģējot uz 
regulatīvām norādēm, ko dod mērķtiecīgie 
tiesību akti vides jomā, ir nozīmīgākais 
inovācijas, tostarp ekoinovācijas, 
veicinātājs. Tomēr tirgus pats nespēs sniegt 
rezultātus. Valdības rīcībai Savienības un 
dalībvalstu līmenī ir būtiska nozīme, lai 
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nodrošinātu pareizos tiesiskā regulējuma 
nosacījumus ieguldījumiem un 
ekoinovācijai, veicinot ilgtspējīgas 
uzņēmējdarbības attīstību vai tehnoloģisku 
risinājumu izstrādi saistībā ar vides 
problēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 28. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. Inovācija resursu izmantošanas 
efektivitātes uzlabošanai ir vajadzīga visā 
tautsaimniecībā, lai uzlabotu konkurētspēju 
laikā, kad paaugstinās resursu cenas, tie ir 
nepietiekami un pastāv apgādes 
ierobežojumi. Uzņēmējdarbības sektors ir 
nozīmīgākais inovācijas, tostarp 
ekoinovācijas, veicinātājs. Tomēr tirgus 
pats nespēs sniegt rezultātus. Valdības 
rīcībai Savienības un dalībvalstu līmenī ir 
būtiska nozīme, lai nodrošinātu pareizos 
pamatnosacījumus ekoinovācijai, veicinot 
ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību vai 
tehnoloģisku risinājumu izstrādi saistībā ar 
vides problēmām.

28. Inovācija resursu izmantošanas 
efektivitātes uzlabošanai ir vajadzīga visā 
tautsaimniecībā, lai uzlabotu konkurētspēju 
laikā, kad paaugstinās resursu cenas, tie ir 
nepietiekami un pastāv apgādes 
ierobežojumi. Uzņēmējdarbības sektors ir 
nozīmīgākais inovācijas, tostarp 
ekoinovācijas, veicinātājs. Tomēr tirgus 
pats nespēs sniegt rezultātus. Valdības 
rīcībai Savienības un dalībvalstu līmenī ir 
būtiska nozīme, lai nodrošinātu pareizos 
pamatnosacījumus ekoinovācijai, veicinot 
ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību vai 
tehnoloģisku risinājumu izstrādi saistībā ar 
vides problēmām un popularizējot 
ilgtspējīgus resursu izmantošanas 
modeļus.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 29. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. Šai pamatprasībai attiecībā uz vides 
problēmu risināšanu ir arī būtiski 
sociālekonomiski ieguvumi. Potenciāls 
nodarbinātības pieaugums, ko rada pāreja 
uz resursu ziņā efektīvu ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, ir 
ļoti svarīga stratēģijas „Eiropa 2020” 
nodarbinātības mērķu sasniegšanai. 
Nodarbinātība vides tehnoloģiju un 
pakalpojumu nozarē ES pēdējos gados ir 
palielinājusies par aptuveni 3 % gadā. 
Pasaules ekonozaru tirgus vērtība tiek lēsta 
vismaz viena triljona euro apmērā, un 
paredzams, ka tā gandrīz divkāršosies 
nākamo desmit gadu laikā. Eiropas 
uzņēmumi pasaules mērogā jau ir 
līderpozīcijās otrreizējas pārstrādes un 
energoefektivitātes jomā, un tie ir jāmudina 
gūt labumu no globālā pieprasījuma 
pieauguma, kas tiek atbalstīts 
Ekoinovācijas rīcības plānā. Piemēram, 
paredzams, ka Eiropas atjaunojamās 
enerģijas nozarē vien līdz 2020. gadam 
radīsies vairāk nekā 400 000 jaunu 
darbvietu.

29. Šai pamatprasībai attiecībā uz vides 
problēmu risināšanu ir arī būtiski 
sociālekonomiski ieguvumi. Potenciāls 
nodarbinātības pieaugums, ko rada 
konkurētspējas uzlabošana resursu ziņā 
efektīvai ekonomikai ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni, ir ļoti svarīga 
stratēģijas „Eiropa 2020” nodarbinātības 
mērķu sasniegšanai. Nodarbinātība vides 
tehnoloģiju un pakalpojumu nozarē ES 
pēdējos gados ir palielinājusies aptuveni 
par 3 % gadā. Pasaules ekonozaru tirgus 
vērtība tiek lēsta vismaz viena triljona euro 
apmērā, un paredzams, ka tā gandrīz 
divkāršosies nākamo desmit gadu laikā. 
Eiropas uzņēmumi pasaules mērogā jau ir 
līderpozīcijās otrreizējas pārstrādes un 
energoefektivitātes jomā, un tie ir jāmudina 
gūt labumu no globālā pieprasījuma 
pieauguma, kas tiek atbalstīts 
Ekoinovācijas rīcības plānā. Piemēram, 
paredzams, ka Eiropas atjaunojamu
energoresursu nozarē vien līdz 
2020. gadam radīsies vairāk nekā 400 000 
jaunu darbavietu.

Or. it

Grozījums Nr. 229
Richard Seeber, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 29. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. Šai pamatprasībai attiecībā uz vides 
problēmu risināšanu ir arī būtiski 
sociālekonomiski ieguvumi. Potenciāls 
nodarbinātības pieaugums, ko rada pāreja 
uz resursu ziņā efektīvu ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, ir 
ļoti svarīga stratēģijas „Eiropa 2020” 

29. Šai pamatprasībai attiecībā uz vides 
problēmu risināšanu ir arī būtiski 
sociālekonomiski ieguvumi. Potenciāls 
nodarbinātības pieaugums, ko rada pāreja 
uz drošu un ilgtspējīgu, kā arī resursu ziņā 
efektīvu ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni, ir ļoti svarīga 
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nodarbinātības mērķu sasniegšanai. 
Nodarbinātība vides tehnoloģiju un 
pakalpojumu nozarē ES pēdējos gados ir 
palielinājusies par aptuveni 3 % gadā. 
Pasaules ekonozaru tirgus vērtība tiek lēsta 
vismaz viena triljona euro apmērā, un 
paredzams, ka tā gandrīz divkāršosies 
nākamo desmit gadu laikā. Eiropas 
uzņēmumi pasaules mērogā jau ir 
līderpozīcijās otrreizējas pārstrādes un 
energoefektivitātes jomā, un tie ir jāmudina 
gūt labumu no globālā pieprasījuma 
pieauguma, kas tiek atbalstīts 
Ekoinovācijas rīcības plānā. Piemēram, 
paredzams, ka Eiropas atjaunojamās 
enerģijas nozarē vien līdz 2020. gadam 
radīsies vairāk nekā 400 000 jaunu 
darbvietu.

stratēģijas „Eiropa 2020” nodarbinātības 
mērķu sasniegšanai. Nodarbinātība vides 
tehnoloģiju un pakalpojumu nozarē ES 
pēdējos gados ir palielinājusies aptuveni 
par 3 % gadā. Pasaules ekonozaru tirgus 
vērtība tiek lēsta vismaz viena triljona euro 
apmērā, un paredzams, ka tā gandrīz 
divkāršosies nākamo desmit gadu laikā. 
Eiropas uzņēmumi pasaules mērogā jau ir 
līderpozīcijās otrreizējas pārstrādes un 
energoefektivitātes jomā, un tie ir jāmudina 
gūt labumu no globālā pieprasījuma 
pieauguma, kas tiek atbalstīts 
Ekoinovācijas rīcības plānā. Piemēram, 
paredzams, ka Eiropas atjaunojamu
energoresursu nozarē vien līdz 
2020. gadam radīsies vairāk nekā 
400 000 jaunu darbavietu.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 29.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.a Lai sasniegtu šo mērķi, ES būs 
jārada un jāsaglabā nepieciešamie 
nosacījumi uz bioloģiskiem resursiem 
bāzētas rūpniecības nozaru attīstībai, 
tostarp nodrošinot tām izejvielu 
ilgtspējīgu piegādi.

Or. en

Pamatojums

Pamatā izmantojot referenta iesniegto grozījumu Nr. 28, termins „ekonozares” aizstāts ar 
terminu „uz bioloģiskiem resursiem bāzētas rūpniecības nozares”, jo, atbalstot uz 
bioloģiskiem resursiem bāzētas rūpniecības nozares, tiek atbalstīta ES bioekonomikas 
stratēģija.
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Grozījums Nr. 231
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 30. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. ES klimata un enerģētikas tiesību aktu 
kopuma pilnīga īstenošana ir būtiska, lai 
sasniegtu noteiktos mērķus līdz
2020. gadam un izveidotu konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni līdz 2050. gadam. ES 
sekmīgi virzās uz iekšzemes SEG emisiju 
samazināšanu līdz 2020. gadam par 20 % 
salīdzinājumā ar 1990. gadu, bet 20 % 
energoefektivitātes mērķa sasniegšanai 
būs nepieciešami daudz ātrāki 
efektivitātes uzlabojumi. Tas ir svarīgi arī, 
ņemot vērā arvien lielāku enerģijas 
pieprasījuma pieaugumu un notiekošo 
diskusiju par pretrunām starp zemes 
izmantojumu pārtikas un bioenerģijas
ražošanai. Ir sagaidāms, ka jaunā 
Energoefektivitātes direktīva šajā 
sakarībā sniegs ievērojamu ieguldījumu.

30. ES klimata un enerģētikas tiesību aktu 
kopuma pilnīga īstenošana uzskatāma par 
būtisku, lai sasniegtu 2020. gadam 
noteiktos starpposma mērķus un 
2050. gadam izvirzītos mērķus. Lai gan ES 
sekmīgi virzās uz iekšzemes SEG emisiju 
samazināšanu līdz 2020. gadam par 20 % 
salīdzinājumā ar 1990. gadu, diemžēl 
jānorāda, ka tiesību aktu kopuma
īstenošana neilgtspējīgi palielina 
enerģijas izmaksas un, kas ir paradoksāli, 
veicina oglekļa dioksīda emisiju pārvirzi.
Pastāv cerība, ka jaunā 
Energoefektivitātes direktīva būtiski 
samazinās šo problēmu. Attiecībā uz 
efektīvu un ilgtspējīgu resursu 
izmantošanu īpaši būtu jāņem vērā 
notiekošā diskusija par pretrunām starp 
zemes izmantojumu pārtikas un 
biodegvielas ražošanai.

Or. it

Grozījums Nr. 232
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 30. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. ES klimata un enerģētikas tiesību aktu 
kopuma pilnīga īstenošana ir būtiska, lai 
sasniegtu noteiktos mērķus līdz 
2020. gadam un izveidotu konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni līdz 2050. gadam. ES 
sekmīgi virzās uz iekšzemes SEG emisiju 

30. ES klimata un enerģētikas tiesību aktu 
kopuma pilnīga īstenošana ir būtiska, lai 
sasniegtu noteiktos mērķus līdz 
2020. gadam un izveidotu konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni līdz 2050. gadam. ES 
sekmīgi virzās uz iekšzemes SEG emisiju 
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samazināšanu līdz 2020. gadam par 20 % 
salīdzinājumā ar 1990. gadu, bet 20 % 
energoefektivitātes mērķa sasniegšanai būs 
nepieciešami daudz ātrāki efektivitātes 
uzlabojumi. Tas ir svarīgi arī, ņemot vērā 
arvien lielāku enerģijas pieprasījuma 
pieaugumu un notiekošo diskusiju par 
pretrunām starp zemes izmantojumu 
pārtikas un bioenerģijas ražošanai. Ir 
sagaidāms, ka jaunā Energoefektivitātes 
direktīva šajā sakarībā sniegs ievērojamu 
ieguldījumu.

samazināšanu līdz 2020. gadam par 20 % 
salīdzinājumā ar 1990. gadu, bet 20 % 
energoefektivitātes mērķa sasniegšanai būs 
nepieciešami daudz ātrāki efektivitātes 
uzlabojumi. Ir gaidāms, ka jaunā 
Energoefektivitātes direktīva šai sakarībā 
sniegs ievērojamu ieguldījumu. Tas ir 
svarīgi arī, ņemot vērā arvien lielāku 
enerģijas pieprasījuma pieaugumu.
Turklāt, lai veicinātu izejvielu pieejamību 
rūpnieciskiem mērķiem, 
energoefektivitātes pamatā jābūt resursu 
efektivitātei. Īpaša uzmanība jāpievērš 
notiekošajai diskusijai par pretrunām starp 
zemes izmantojumu pārtikas un 
biodegvielas ražošanai. Ir ļoti svarīgi 
nodrošināt arī koksnes resursu, tostarp 
biomasas, ko izmanto enerģijas ieguvei, 
ilgtspējīgu pārvaldību un izmantošanu, 
ņemot vērā nepieciešamību izmantot 
izejvielas kaskādes veidā, lai veicinātu 
virzību uz bioekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni un produktu ar 
augstāku vērtību ieguvi.

Or. en

Grozījums Nr. 233
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 30. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. ES klimata un enerģētikas tiesību aktu 
kopuma pilnīga īstenošana ir būtiska, lai 
sasniegtu noteiktos mērķus līdz 
2020. gadam un izveidotu konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni līdz 2050. gadam. ES 
sekmīgi virzās uz iekšzemes SEG emisiju 
samazināšanu līdz 2020. gadam par 20 % 
salīdzinājumā ar 1990. gadu, bet 20 % 
energoefektivitātes mērķa sasniegšanai būs 
nepieciešami daudz ātrāki efektivitātes 

30. ES klimata un enerģētikas tiesību aktu 
kopuma pilnīga īstenošana ir būtiska, lai 
sasniegtu trīs noteiktos mērķus līdz 
2020. gadam un izveidotu konkurētspējīgu
un ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni, kuras pamatā ir 
augsts atjaunojamu energoresursu
piegādes drošums, līdz 2050. gadam. ES 
sekmīgi virzās uz iekšzemes SEG emisiju 
samazināšanu līdz 2020. gadam par 20 % 
salīdzinājumā ar 1990. gadu, un, 
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uzlabojumi. Tas ir svarīgi arī, ņemot vērā 
arvien lielāku enerģijas pieprasījuma 
pieaugumu un notiekošo diskusiju par
pretrunām starp zemes izmantojumu 
pārtikas un bioenerģijas ražošanai. Ir
sagaidāms, ka jaunā Energoefektivitātes 
direktīva šajā sakarībā sniegs ievērojamu 
ieguldījumu.

iespējams, tiks panākts vēl lielāks 
samazinājums, bet 20 % 
energoefektivitātes mērķa sasniegšanai būs 
nepieciešami daudz ātrāki efektivitātes 
uzlabojumi visos līmeņos. Tas ir svarīgi 
arī, ņemot vērā arvien lielāku enerģijas 
pieprasījuma pieaugumu un pieaugošo 
konkurences cīņu par zemes izmantojumu 
pārtikas un enerģijas ražošanai. Tāpēc ir 
būtiski nodrošināt, ka biomasas 
izmantošana enerģijas ieguvei tiek 
ierobežota līdz tādam apjomam, ko 
iespējams ilgtspējīgi piegādāt saskaņā ar 
principu, kurš paredz resursu 
izmantošanu kaskādes veidā. Lai gan
gaidāms, ka jaunā Energoefektivitātes 
direktīva šajā sakarībā sniegs ievērojamu 
ieguldījumu, tā būtu jāpapildina, nosakot 
prasības attiecībā uz to, kā enerģiju 
izmanto visi ar enerģētikas nozari saistītie 
produkti, kas ienāk ES tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Christa Klaß, Britta Reimers

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 30. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. ES klimata un enerģētikas tiesību aktu 
kopuma pilnīga īstenošana ir būtiska, lai 
sasniegtu noteiktos mērķus līdz 
2020. gadam un izveidotu konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni līdz 2050. gadam. ES 
sekmīgi virzās uz iekšzemes SEG emisiju 
samazināšanu līdz 2020. gadam par 20 % 
salīdzinājumā ar 1990. gadu, bet 20 % 
energoefektivitātes mērķa sasniegšanai būs 
nepieciešami daudz ātrāki efektivitātes 
uzlabojumi. Tas ir svarīgi arī, ņemot vērā 
arvien lielāku enerģijas pieprasījuma 
pieaugumu un notiekošo diskusiju par 

30. ES klimata un enerģētikas tiesību aktu 
kopuma pilnīga īstenošana ir būtiska, lai 
sasniegtu noteiktos mērķus līdz 
2020. gadam un izveidotu konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni līdz 2050. gadam. ES 
sekmīgi virzās uz iekšzemes SEG emisiju 
samazināšanu līdz 2020. gadam par 20 % 
salīdzinājumā ar 1990. gadu, bet 20 % 
energoefektivitātes mērķa sasniegšanai būs 
nepieciešami daudz ātrāki efektivitātes 
uzlabojumi. Tas ir svarīgi arī, ņemot vērā 
arvien lielāku enerģijas pieprasījuma 
pieaugumu. Ir gaidāms, ka jaunā 
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pretrunām starp zemes izmantojumu 
pārtikas un bioenerģijas ražošanai. Ir 
sagaidāms, ka jaunā Energoefektivitātes 
direktīva šajā sakarībā sniegs ievērojamu 
ieguldījumu.

Energoefektivitātes direktīva šajā sakarībā 
sniegs ievērojamu ieguldījumu.

Or. de

Grozījums Nr. 235
Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 30. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. ES klimata un enerģētikas tiesību aktu 
kopuma pilnīga īstenošana ir būtiska, lai 
sasniegtu noteiktos mērķus līdz 
2020. gadam un izveidotu konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda
emisiju līmeni līdz 2050. gadam. ES 
sekmīgi virzās uz iekšzemes SEG emisiju 
samazināšanu līdz 2020. gadam par 20 % 
salīdzinājumā ar 1990. gadu, bet 20 % 
energoefektivitātes mērķa sasniegšanai būs 
nepieciešami daudz ātrāki efektivitātes 
uzlabojumi. Tas ir svarīgi arī, ņemot vērā 
arvien lielāku enerģijas pieprasījuma 
pieaugumu un notiekošo diskusiju par
pretrunām starp zemes izmantojumu 
pārtikas un bioenerģijas ražošanai. Ir 
sagaidāms, ka jaunā Energoefektivitātes 
direktīva šajā sakarībā sniegs ievērojamu 
ieguldījumu.

30. ES klimata un enerģētikas tiesību aktu 
kopuma pilnīga īstenošana ir būtiska, lai 
sasniegtu noteiktos mērķus līdz 
2020. gadam un izveidotu konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni līdz 2050. gadam. ES 
sekmīgi virzās uz iekšzemes SEG emisiju 
samazināšanu līdz 2020. gadam par 20 % 
salīdzinājumā ar 1990. gadu, bet 20 % 
energoefektivitātes mērķa sasniegšanai būs 
nepieciešami daudz ātrāki efektivitātes 
uzlabojumi. Tas ir svarīgi arī, ņemot vērā 
arvien lielāku enerģijas pieprasījuma 
pieaugumu un pieaugošo konkurences 
cīņu par zemes izmantojumu pārtikas un 
enerģijas ražošanai. Tāpēc ir būtiski 
nodrošināt, ka biomasas izmantošana 
enerģijas ieguvei tiek ierobežota līdz 
tādam apjomam, ko iespējams ilgtspējīgi 
piegādāt, un ka biomasa tiek izmantota 
pēc iespējas efektīvāk, piemērojot 
principu, kas paredz resursu izmantošanu 
kaskādes veidā. Ir gaidāms, ka jaunā 
Energoefektivitātes direktīva šajā sakarībā 
sniegs ievērojamu ieguldījumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 236
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 31. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31. Visām ekonomikas nozarēm būs 
jāsniedz ieguldījums SEG emisiju 
mazināšanā ES — pasaules mēroga 
centienu sava daļa. ES ir jāvienojas par 
turpmākajiem pasākumiem saistībā ar tās
klimata un enerģētikas regulējumu pēc 
2020. gada, lai sagatavotos starptautiskām 
sarunām par jaunu juridiski saistošu 
nolīgumu un lai nodrošinātu dalībvalstīm 
un nozarē skaidru satvaru nepieciešamo 
vidēja termiņa ieguldījumu veikšanai. 
Tāpēc ES jāapsver politikas risinājumi 
emisiju samazinājumu panākšanai, kas 
noteikti Ceļvedī virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni pēc 
2020. gada. Enerģētikas ceļvedis 
2050. gadam un Baltā grāmata par 
transportu jāatbalsta ar spēcīgu politikas 
satvaru. Turklāt dalībvalstīm ir jāizstrādā 
un jāievieš ilgtermiņa izmaksu ziņā 
efektīvas zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa attīstības stratēģijas, lai sasniegtu 
ES mērķi līdz gadsimta vidum samazināt 
SEG emisijas par 80–95 %, salīdzinot ar 
1990. gadu, kas ir daļa no pasaules mēroga 
centieniem ierobežot planētas vidējo 
temperatūras pieaugumu līdz ne vairāk kā 
2 °C. ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma pēc 2020. gada joprojām būs ES 
klimata politikas galvenais pīlārs.

31. Visām ekonomikas nozarēm būs 
jāsniedz ieguldījums SEG emisiju 
mazināšanā, lai ES izpildītu savas saistības 
un sasniegtu mērķi līdz 2050. gadam 
samazināt SEG emisijas par 80–95 %. ES 
ir steidzami jāvienojas par turpmākajiem 
pasākumiem virzībā uz jauno klimata un 
enerģētikas regulējumu pēc 2020. gada, 
nosakot trīs tiesiski saistošus mērķus 
attiecībā uz emisiju samazināšanu, 
energoefektivitāti un atjaunojamiem 
energoresursiem, lai sagatavotos aktīvai 
dalībai starptautiskās sarunās par jaunu 
juridiski saistošu nolīgumu līdz 
2015. gadam un lai nodrošinātu 
dalībvalstīm un nozarē skaidru tiesisko 
satvaru nepieciešamo vidēja termiņa un 
ilgtermiņa ieguldījumu veikšanai. Tāpēc 
ES jāapsver politikas risinājumi emisiju 
samazinājumu panākšanai, kas noteikti 
Ceļvedī virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni pēc 2020. gada, atbilstīgi 
ierosinātajiem mērķiem un jaunākajiem 
zinātnes sasniegumiem. Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam un Baltā grāmata par 
transportu jāatbalsta ar spēcīgu politikas 
satvaru, kā arī uzdevumiem un mērķiem 
2030., 2040. un 2050. gadam. Turklāt 
dalībvalstīm ir jāizstrādā un jāievieš 
ilgtermiņa izmaksu ziņā efektīvas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa attīstības 
stratēģijas, lai sasniegtu ES mērķi līdz 
gadsimta vidum samazināt oglekļa 
dioksīda emisijas, salīdzinot ar 1990. gadu, 
kas ir daļa no pasaules mēroga centieniem 
ierobežot planētas vidējo temperatūras 
pieaugumu līdz ne vairāk kā 2 °C. ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēma pēc 
2020. gada joprojām būs ES klimata 
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politikas galvenais pīlārs, un tajā jāveic 
strukturālas reformas, lai veicinātu 
ieguldījumus tehnoloģijās ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni un 
ilgtspējīgās tehnoloģijās. Lai ES izpildītu 
savas starptautiskās saistības, tai jāsniedz 
būtisks atbalsts jaunattīstības valstīm to 
klimata pārmaiņu mazināšanas centienos, 
veidojot šo valstu spējas, sniedzot 
finansiālu atbalstu un veicot tehnoloģiju 
nodošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 31. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31. Visām ekonomikas nozarēm būs 
jāsniedz ieguldījums SEG emisiju 
mazināšanā ES — pasaules mēroga 
centienu sava daļa. ES ir jāvienojas par 
turpmākajiem pasākumiem saistībā ar tās 
klimata un enerģētikas regulējumu pēc 
2020. gada, lai sagatavotos starptautiskām 
sarunām par jaunu juridiski saistošu 
nolīgumu un lai nodrošinātu dalībvalstīm 
un nozarē skaidru satvaru nepieciešamo 
vidēja termiņa ieguldījumu veikšanai.
Tāpēc ES jāapsver politikas risinājumi 
emisiju samazinājumu panākšanai, kas 
noteikti Ceļvedī virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni pēc 
2020. gada. Enerģētikas ceļvedis 
2050. gadam un Baltā grāmata par 
transportu jāatbalsta ar spēcīgu politikas 
satvaru. Turklāt dalībvalstīm ir jāizstrādā 
un jāievieš ilgtermiņa izmaksu ziņā 
efektīvas zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa attīstības stratēģijas, lai sasniegtu 
ES mērķi līdz gadsimta vidum samazināt 

31. Visām ekonomikas nozarēm būs 
jāsniedz ieguldījums SEG emisiju 
mazināšanā ES — pasaules mēroga 
centienu sava daļa. ES ir jāvienojas par 
turpmākajiem pasākumiem, lai sagatavotos 
starptautiskām sarunām par jaunu juridiski 
saistošu starptautisku nolīgumu nolūkā 
nodrošināt dalībvalstīm un nozarē skaidru 
satvaru nepieciešamo vidēja termiņa un 
ilgtermiņa ieguldījumu veikšanai. 
Enerģētikas ceļvedis 2050. gadam un Baltā 
grāmata par transportu jāatbalsta ar spēcīgu 
politikas satvaru. Turklāt dalībvalstīm ir 
jāizstrādā un jāievieš ilgtermiņa izmaksu 
ziņā efektīvas zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa attīstības stratēģijas, lai 
sasniegtu ES mērķi līdz gadsimta vidum 
samazināt SEG emisijas par 80–95 %, 
salīdzinot ar 1990. gadu, kas ir daļa no 
pasaules mēroga centieniem ierobežot 
planētas vidējo temperatūras pieaugumu 
līdz ne vairāk kā 2 °C. ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma pēc 2020. gada, 
iespējams, joprojām būs viens no ES 
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SEG emisijas par 80–95 %, salīdzinot ar 
1990. gadu, kas ir daļa no pasaules mēroga 
centieniem ierobežot planētas vidējo 
temperatūras pieaugumu līdz ne vairāk kā 
2 °C. ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma pēc 2020. gada joprojām būs ES 
klimata politikas galvenais pīlārs.

klimata politikas galvenajiem 
instrumentiem.

Or. it

Grozījums Nr. 238
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 31. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31. Visām ekonomikas nozarēm būs 
jāsniedz ieguldījums SEG emisiju 
mazināšanā ES — pasaules mēroga 
centienu sava daļa. ES ir jāvienojas par 
turpmākajiem pasākumiem saistībā ar tās
klimata un enerģētikas regulējumu pēc 
2020. gada, lai sagatavotos starptautiskām 
sarunām par jaunu juridiski saistošu 
nolīgumu un lai nodrošinātu dalībvalstīm 
un nozarē skaidru satvaru nepieciešamo 
vidēja termiņa ieguldījumu veikšanai. 
Tāpēc ES jāapsver politikas risinājumi 
emisiju samazinājumu panākšanai, kas 
noteikti Ceļvedī virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni pēc 
2020. gada. Enerģētikas ceļvedis 
2050. gadam un Baltā grāmata par 
transportu jāatbalsta ar spēcīgu politikas 
satvaru. Turklāt dalībvalstīm ir jāizstrādā 
un jāievieš ilgtermiņa izmaksu ziņā 
efektīvas zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa attīstības stratēģijas, lai sasniegtu 
ES mērķi līdz gadsimta vidum samazināt 
SEG emisijas par 80–95 %, salīdzinot ar 
1990. gadu, kas ir daļa no pasaules mēroga 
centieniem ierobežot planētas vidējo 
temperatūras pieaugumu līdz ne vairāk kā 

31. Visām ekonomikas nozarēm būs 
jāsniedz ieguldījums SEG emisiju 
mazināšanā ES — pasaules mēroga 
centienu sava daļa. ES ir jāvienojas par 
turpmākajiem pasākumiem saistībā ar 
gaidāmo diskusiju par klimata un 
enerģētikas politikas regulējumu līdz 
2030. gadam, lai sagatavotos 
starptautiskām sarunām par jaunu juridiski 
saistošu nolīgumu un lai nodrošinātu 
dalībvalstīm un nozarē skaidru satvaru 
nepieciešamo vidēja termiņa ieguldījumu 
veikšanai. Tāpēc ES jāapsver politikas 
risinājumi, ko šajā saistībā ierosinājusi 
Komisija. Enerģētikas ceļvedis 
2050. gadam un Baltā grāmata par 
transportu jāatbalsta ar spēcīgu politikas
satvaru. Turklāt dalībvalstīm ir jāizstrādā 
un jāievieš ilgtermiņa izmaksu ziņā 
efektīvas zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa attīstības stratēģijas, lai sasniegtu 
ES mērķi līdz gadsimta vidum samazināt 
SEG emisijas par 80–95 %, salīdzinot ar 
1990. gadu, kas ir daļa no pasaules mēroga 
centieniem ierobežot planētas vidējo 
temperatūras pieaugumu līdz ne vairāk kā 
2 °C. ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma pēc 2020. gada joprojām būs ES 
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2 °C. ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma pēc 2020. gada joprojām būs ES 
klimata politikas galvenais pīlārs.

klimata politikas galvenais pīlārs.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 31. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31. Visām ekonomikas nozarēm būs 
jāsniedz ieguldījums SEG emisiju 
mazināšanā ES — pasaules mēroga 
centienu sava daļa. ES ir jāvienojas par 
turpmākajiem pasākumiem saistībā ar tās 
klimata un enerģētikas regulējumu pēc 
2020. gada, lai sagatavotos starptautiskām 
sarunām par jaunu juridiski saistošu 
nolīgumu un lai nodrošinātu dalībvalstīm 
un nozarē skaidru satvaru nepieciešamo 
vidēja termiņa ieguldījumu veikšanai. 
Tāpēc ES jāapsver politikas risinājumi 
emisiju samazinājumu panākšanai, kas 
noteikti Ceļvedī virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni pēc 
2020. gada. Enerģētikas ceļvedis 
2050. gadam un Baltā grāmata par 
transportu jāatbalsta ar spēcīgu politikas 
satvaru. Turklāt dalībvalstīm ir jāizstrādā 
un jāievieš ilgtermiņa izmaksu ziņā 
efektīvas zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa attīstības stratēģijas, lai sasniegtu 
ES mērķi līdz gadsimta vidum samazināt 
SEG emisijas par 80–95 %, salīdzinot ar 
1990. gadu, kas ir daļa no pasaules mēroga 
centieniem ierobežot planētas vidējo 
temperatūras pieaugumu līdz ne vairāk kā 
2 °C. ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma pēc 2020. gada joprojām būs ES 
klimata politikas galvenais pīlārs.

31. Visām ekonomikas nozarēm būs 
jāsniedz ieguldījums SEG emisiju 
mazināšanā ES — pasaules mēroga 
centienu sava daļa. ES ir jāvienojas par 
turpmākajiem pasākumiem saistībā ar tās 
klimata un enerģētikas regulējumu pēc 
2020. gada, lai sagatavotos starptautiskām 
sarunām par jaunu juridiski saistošu 
nolīgumu un lai nodrošinātu dalībvalstīm 
un nozarē skaidru satvaru nepieciešamo 
vidēja termiņa ieguldījumu veikšanai. 
Tāpēc ES nekavējoties jāpievēršas klimata 
un enerģētikas politikas sistēmai 
laikposmam līdz 2030. gadam, kuras 
pamatā ir saistoši mērķi attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, ilgtspējīgu 
enerģiju un energoefektivitāti. Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam un Baltā grāmata par 
transportu jāatbalsta ar spēcīgu politikas 
satvaru. Turklāt dalībvalstīm ir jāizstrādā 
un jāievieš ilgtermiņa izmaksu ziņā 
efektīvas zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa attīstības stratēģijas, lai sasniegtu 
ES mērķi līdz gadsimta vidum samazināt 
SEG emisijas par 80–95 %, salīdzinot ar 
1990. gadu, kas ir daļa no pasaules mēroga 
centieniem ierobežot planētas vidējo 
temperatūras pieaugumu līdz ne vairāk kā 
2 °C. ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma pēc 2020. gada joprojām būs ES 
klimata politikas galvenais pīlārs.
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Grozījums Nr. 240
João Ferreira

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 31. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31. Visām ekonomikas nozarēm būs 
jāsniedz ieguldījums SEG emisiju 
mazināšanā ES — pasaules mēroga 
centienu sava daļa. ES ir jāvienojas par 
turpmākajiem pasākumiem saistībā ar tās 
klimata un enerģētikas regulējumu pēc 
2020. gada, lai sagatavotos starptautiskām 
sarunām par jaunu juridiski saistošu 
nolīgumu un lai nodrošinātu dalībvalstīm 
un nozarē skaidru satvaru nepieciešamo 
vidēja termiņa ieguldījumu veikšanai. 
Tāpēc ES jāapsver politikas risinājumi 
emisiju samazinājumu panākšanai, kas 
noteikti Ceļvedī virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni pēc 
2020. gada. Enerģētikas ceļvedis 
2050. gadam un Baltā grāmata par 
transportu jāatbalsta ar spēcīgu politikas 
satvaru. Turklāt dalībvalstīm ir jāizstrādā 
un jāievieš ilgtermiņa izmaksu ziņā 
efektīvas zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa attīstības stratēģijas, lai sasniegtu 
ES mērķi līdz gadsimta vidum samazināt 
SEG emisijas par 80–95 %, salīdzinot ar 
1990. gadu, kas ir daļa no pasaules mēroga 
centieniem ierobežot planētas vidējo 
temperatūras pieaugumu līdz ne vairāk kā 
2 °C. ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma pēc 2020. gada joprojām būs ES 
klimata politikas galvenais pīlārs.

31. Visām ekonomikas nozarēm būs 
jāsniedz ieguldījums SEG emisiju 
mazināšanā ES — pasaules mēroga 
centienu sava daļa. ES ir jāvienojas par 
turpmākajiem pasākumiem saistībā ar tās 
klimata un enerģētikas regulējumu pēc 
2020. gada, lai sagatavotos starptautiskām 
sarunām par jaunu juridiski saistošu 
nolīgumu un lai nodrošinātu dalībvalstīm 
un nozarē skaidru satvaru nepieciešamo 
vidēja termiņa ieguldījumu veikšanai. 
Tāpēc ES jāapsver politikas risinājumi 
emisiju samazinājumu panākšanai, kas 
noteikti Ceļvedī virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni pēc 
2020. gada. Enerģētikas ceļvedis 
2050. gadam un Baltā grāmata par 
transportu jāatbalsta ar spēcīgu politikas 
satvaru. Turklāt dalībvalstīm ir jāizstrādā 
un jāievieš ilgtermiņa ekonomiski 
dzīvotspējīgas zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa attīstības stratēģijas, lai 
sasniegtu ES mērķi līdz gadsimta vidum 
samazināt SEG emisijas par 80–95 %, 
salīdzinot ar 1990. gadu, kas ir daļa no 
pasaules mēroga centieniem ierobežot 
planētas vidējo temperatūras pieaugumu 
līdz ne vairāk kā 2 °C.

Or. pt
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Grozījums Nr. 241
Ewald Stadler

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 31. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31. Visām ekonomikas nozarēm būs 
jāsniedz ieguldījums SEG emisiju 
mazināšanā ES — pasaules mēroga 
centienu sava daļa. ES ir jāvienojas par 
turpmākajiem pasākumiem saistībā ar tās 
klimata un enerģētikas regulējumu pēc 
2020. gada, lai sagatavotos starptautiskām 
sarunām par jaunu juridiski saistošu 
nolīgumu un lai nodrošinātu dalībvalstīm 
un nozarē skaidru satvaru nepieciešamo 
vidēja termiņa ieguldījumu veikšanai. 
Tāpēc ES jāapsver politikas risinājumi 
emisiju samazinājumu panākšanai, kas 
noteikti Ceļvedī virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni pēc 
2020. gada. Enerģētikas ceļvedis 
2050. gadam un Baltā grāmata par 
transportu jāatbalsta ar spēcīgu politikas 
satvaru. Turklāt dalībvalstīm ir jāizstrādā 
un jāievieš ilgtermiņa izmaksu ziņā 
efektīvas zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa attīstības stratēģijas, lai sasniegtu 
ES mērķi līdz gadsimta vidum samazināt 
SEG emisijas par 80–95 %, salīdzinot ar 
1990. gadu, kas ir daļa no pasaules mēroga 
centieniem ierobežot planētas vidējo 
temperatūras pieaugumu līdz ne vairāk kā 
2 °C. ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma pēc 2020. gada joprojām būs ES 
klimata politikas galvenais pīlārs.

31. Visām ekonomikas nozarēm būs 
jāsniedz ieguldījums SEG emisiju 
mazināšanā ES — pasaules mēroga 
centienu sava daļa. ES ir jāvienojas par 
turpmākajiem pasākumiem saistībā ar tās 
klimata un enerģētikas regulējumu pēc 
2020. gada, lai sagatavotos starptautiskām 
sarunām par jaunu juridiski saistošu 
nolīgumu un lai nodrošinātu dalībvalstīm 
un nozarē skaidru satvaru nepieciešamo 
vidēja termiņa ieguldījumu veikšanai. 
Tāpēc ES jāapsver politikas risinājumi 
emisiju samazinājumu panākšanai, kas 
noteikti Ceļvedī virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni pēc 
2020. gada. Enerģētikas ceļvedis 
2050. gadam un Baltā grāmata par 
transportu jāatbalsta ar spēcīgu politikas 
satvaru. Turklāt dalībvalstīm ir jāizstrādā 
un jāievieš ilgtermiņa izmaksu ziņā 
efektīvas zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa attīstības stratēģijas, lai sasniegtu 
ES mērķi līdz gadsimta vidum samazināt 
SEG emisijas par 80–95 %, salīdzinot ar 
1990. gadu, kas ir daļa no pasaules mēroga 
centieniem ierobežot planētas vidējo 
temperatūras pieaugumu līdz ne vairāk kā 
2 °C. Vienlaikus būtu jāveic regulāras 
pārbaudes, lai noteiktu, vai šo mērķi 
iespējams sasniegt. ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma pēc 2020. gada 
joprojām būs ES klimata politikas 
galvenais pīlārs.

Or. de

Pamatojums

Ja noteiktais divu līmeņu mērķis netiek sasniegts, politikas pasākumi, kas nav bijuši veiksmīgi, 
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jāatceļ, lai mazinātu Eiropas ekonomikas attīstībai radīto slogu.

Grozījums Nr. 242
Andrés Perelló Rodríguez

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 31. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31. Visām ekonomikas nozarēm būs 
jāsniedz ieguldījums SEG emisiju 
mazināšanā ES — pasaules mēroga 
centienu sava daļa. ES ir jāvienojas par 
turpmākajiem pasākumiem saistībā ar tās 
klimata un enerģētikas regulējumu pēc 
2020. gada, lai sagatavotos starptautiskām 
sarunām par jaunu juridiski saistošu 
nolīgumu un lai nodrošinātu dalībvalstīm 
un nozarē skaidru satvaru nepieciešamo 
vidēja termiņa ieguldījumu veikšanai. 
Tāpēc ES jāapsver politikas risinājumi 
emisiju samazinājumu panākšanai, kas 
noteikti Ceļvedī virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni pēc 
2020. gada. Enerģētikas ceļvedis 
2050. gadam un Baltā grāmata par 
transportu jāatbalsta ar spēcīgu politikas 
satvaru. Turklāt dalībvalstīm ir jāizstrādā 
un jāievieš ilgtermiņa izmaksu ziņā 
efektīvas zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa attīstības stratēģijas, lai sasniegtu 
ES mērķi līdz gadsimta vidum samazināt 
SEG emisijas par 80–95 %, salīdzinot ar 
1990. gadu, kas ir daļa no pasaules mēroga 
centieniem ierobežot planētas vidējo 
temperatūras pieaugumu līdz ne vairāk kā 
2 °C. ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma pēc 2020. gada joprojām būs ES 
klimata politikas galvenais pīlārs.

31. Visām ekonomikas nozarēm būs 
jāsniedz ieguldījums SEG emisiju 
mazināšanā ES — pasaules mēroga 
centienu sava daļa. ES ir jāvienojas par 
turpmākajiem pasākumiem saistībā ar tās 
klimata un enerģētikas regulējumu pēc 
2020. gada, lai sagatavotos starptautiskām 
sarunām par jaunu juridiski saistošu 
nolīgumu un lai nodrošinātu dalībvalstīm 
un nozarē skaidru satvaru nepieciešamo 
vidēja termiņa ieguldījumu veikšanai. 
Tāpēc ES jāapsver politikas risinājumi 
emisiju samazinājumu panākšanai, kas 
noteikti Ceļvedī virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni pēc 
2020. gada. Enerģētikas ceļvedis 
2050. gadam un Baltā grāmata par 
transportu jāatbalsta ar spēcīgu politikas 
satvaru. Turklāt dalībvalstīm ir jāizstrādā 
un jāievieš ilgtermiņa izmaksu ziņā 
efektīvas zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa attīstības stratēģijas, lai sasniegtu 
ES mērķi līdz gadsimta vidum samazināt 
SEG emisijas par 80–95 %, salīdzinot ar 
1990. gadu, kas ir daļa no pasaules mēroga 
centieniem ierobežot planētas vidējo 
temperatūras pieaugumu līdz ne vairāk kā 
2 °C. ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma pēc 2020. gada joprojām būs ES 
klimata politikas galvenais pīlārs. Tiks 
veikti strukturāli pasākumi, lai novērstu 
trūkumus un nepilnības, kas novēroti
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas
darbībā tās ekspluatācijas sākumposmos.
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Grozījums Nr. 243
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 33. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. Tiks veikti arī pasākumi, kas vēl vairāk 
uzlabos preču un pakalpojumu vides 
rādītājus ES tirgū visā to dzīves ciklā ar 
tādu pasākumu palīdzību, kas palielinās 
apgādi ar vides ziņā ilgtspējīgākiem 
produktiem un veicinās būtisku pavērsienu 
patērētāju pieprasījumā pēc šiem 
produktiem. Tas tiks panākts, izmantojot 
līdzsvarotu stimulu kopumu patērētājiem 
un uzņēmumiem, tostarp MVU, tirgus 
instrumentus un regulējumu, kas samazinās 
to darbības un produktu ietekmi uz vidi. 
Spēkā esošie tiesību akti par produktiem, 
piemēram, Ekodizaina direktīva, 
Energomarķējuma direktīva un 
Ekomarķējuma regula tiks pārskatītas, lai 
uzlabotu produktu vides rādītājus un 
resursefektivitāti visā to dzīves ciklā,
tādējādi nodrošinot saskaņotāku 
regulējumu ilgtspējīgai ražošanai un 
patēriņam ES.

33. Dažiem spēkā esošiem politikas 
instrumentiem, kas attiecas uz ražošanu 
un patēriņu, ir ierobežota darbības joma. 
Nepieciešams regulējums, kas sniedz 
atbilstīgus signālus ražotājiem un 
patērētājiem veicināt resursu 
izmantošanas efektivitāti un aprites 
ekonomiku. Tiks veikti pasākumi, kas vēl 
vairāk uzlabos preču un pakalpojumu vides 
rādītājus ES tirgū visā to dzīves ciklā ar 
tādu pasākumu palīdzību, kuri palielinās 
apgādi ar vides ziņā ilgtspējīgākiem 
produktiem un veicinās būtisku pavērsienu 
patērētāju pieprasījumā pēc šiem 
produktiem. Tas tiks panākts, izmantojot 
līdzsvarotu stimulu kopumu patērētājiem 
un uzņēmumiem, tostarp MVU, tirgus 
instrumentus un regulējumu, kas samazinās 
to darbības un produktu ietekmi uz vidi. 
Patērētājiem būtu jāsaņem precīza un 
uzticama informācija par iegādātajiem 
produktiem, tostarp informācija, kas 
saistīta ar vides prasībām. Būtu jāatbalsta 
arī resursu izmantošanas ziņā efektīvi 
uzņēmējdarbības modeļi, piemēram, 
produktu un pakalpojumu sistēmas, 
tostarp produktu iznomāšana. Spēkā 
esošie tiesību akti par produktiem, 
piemēram, Ekodizaina direktīva, 
Energomarķējuma direktīva un 
Ekomarķējuma regula, tiks pārskatīti, lai 
uzlabotu produktu vides rādītājus un 
resursefektivitāti visā to dzīves ciklā un lai 
īstenotu spēkā esošos noteikumus,
izmantojot saskaņotāku tiesisko
regulējumu ilgtspējīgai ražošanai un 
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patēriņam ES. Šāds tiesiskais regulējums, 
kura pamatā ir dzīves cikla rādītāji, 
novērstu spēkā esošā ES tiesību aktu 
kopuma ilgtspējīgam patēriņam un 
ražošanai sadrumstalotību un darbības 
jomas ierobežojumus un ļautu atklāt un 
novērst politikas, veicināšanas pasākumu 
un tiesību aktu trūkumus, lai nodrošinātu 
obligātās prasības attiecībā uz produktu 
vides rādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Margrete Auken, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 33. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. Tiks veikti arī pasākumi, kas vēl vairāk 
uzlabos preču un pakalpojumu vides 
rādītājus ES tirgū visā to dzīves ciklā ar 
tādu pasākumu palīdzību, kas palielinās 
apgādi ar vides ziņā ilgtspējīgākiem 
produktiem un veicinās būtisku pavērsienu 
patērētāju pieprasījumā pēc šiem 
produktiem. Tas tiks panākts, izmantojot 
līdzsvarotu stimulu kopumu patērētājiem 
un uzņēmumiem, tostarp MVU, tirgus 
instrumentus un regulējumu, kas samazinās 
to darbības un produktu ietekmi uz vidi. 
Spēkā esošie tiesību akti par produktiem, 
piemēram, Ekodizaina direktīva, 
Energomarķējuma direktīva un 
Ekomarķējuma regula tiks pārskatītas, lai 
uzlabotu produktu vides rādītājus un 
resursefektivitāti visā to dzīves ciklā, 
tādējādi nodrošinot saskaņotāku 
regulējumu ilgtspējīgai ražošanai un 
patēriņam ES.

33. Tiks veikti arī pasākumi un noteikti 
mērķi, kas vēl vairāk uzlabos preču un 
pakalpojumu vides rādītājus ES tirgū visā 
to dzīves ciklā ar tādu pasākumu palīdzību, 
kuri palielinās apgādi ar vides ziņā 
ilgtspējīgākiem produktiem un veicinās 
būtisku pavērsienu patērētāju pieprasījumā 
pēc šiem produktiem. Tas tiks panākts, 
izmantojot līdzsvarotu stimulu kopumu 
patērētājiem un uzņēmumiem, tostarp 
MVU, tirgus instrumentus un regulējumu, 
kas samazinās to darbības un produktu 
ietekmi uz vidi. Spēkā esošie tiesību akti 
par produktiem, piemēram, Ekodizaina 
direktīva, Energomarķējuma direktīva un 
Ekomarķējuma regula, tiks pārskatīti, lai 
uzlabotu produktu vides rādītājus un 
resursefektivitāti visā to dzīves ciklā, 
tādējādi nodrošinot saskaņotāku 
regulējumu ilgtspējīgai ražošanai un 
patēriņam ES un virzību uz atjaunojošu 
aprites ekonomiku. Tiks palielināta 
ražotāju atbildība, konkrētām produktu 
grupām pagarinot garantijas periodu. Lai 
patērētājiem un galalietotājiem sniegtu 
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salīdzinošu un uzticamu informāciju, 
būtu jāparedz standartizētas metodikas 
izmantošana produktu marķēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 34. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34. Tā kā 80 % no ietekmes uz vidi, kas 
saistīta ar produktiem, attiecas uz to 
projektēšanas posmu, ES politikas 
regulējumam ir jānodrošina, lai prioritārie 
produkti, kas tiek laisti ES tirgū, tiktu 
projektēti ekoloģiski, kas ļaus optimizēt 
resursu un materiālu efektīvu izmantošanu, 
cita starpā risinot pārstrādes, pārstrādātu 
materiālu un izturīguma problēmas. Šīm 
prasībām būs jābūt īstenojamām un 
ieviešamām. Tiks pastiprināti ES un 
dalībvalstu līmeņa centieni novērst šķēršļus 
ekoinovācijai un pilnā mērā atraisīt Eiropas 
ekonozaru potenciālu, kas nodrošinās 
ieguvumus saistībā ar videi nekaitīgām 
darbvietām un izaugsmi.

34. Tā kā 80 % no ietekmes uz vidi, kas 
saistīta ar produktiem, attiecas uz to 
projektēšanas posmu, ES politikas 
regulējumam ir jānodrošina, lai prioritārie 
produkti, kas tiek laisti ES tirgū, tiktu 
projektēti ekoloģiski, kas ļaus optimizēt 
resursu un materiālu efektīvu izmantošanu, 
cita starpā risinot izturīguma, labošanas, 
otrreizējas izmantošanas, pārstrādes, 
pārstrādātu materiālu izmantošanas un 
demontāžas problēmas. Ilgtermiņā 
produkti un to daļas tiks iegūti ilgtspējīgi 
un projektēti tā, lai tos varētu izmantot 
atkārtoti vai pilnīgi pārstrādāt. Šīm 
prasībām būs jābūt īstenojamām un 
ieviešamām. Tiks pastiprināti ES un 
dalībvalstu līmeņa centieni novērst šķēršļus 
ekoinovācijai, palielināt patērētājiem 
sniegtās informācijas apjomu, kā arī 
uzlabot to informētību un pilnā mērā 
atraisīt Eiropas ekonozaru potenciālu, kas 
nodrošinās ieguvumus saistībā ar videi 
nekaitīgām darbavietām un izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Jean-Pierre Audy
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 34. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34. Tā kā 80 % no ietekmes uz vidi, kas 
saistīta ar produktiem, attiecas uz to 
projektēšanas posmu, ES politikas 
regulējumam ir jānodrošina, lai prioritārie 
produkti, kas tiek laisti ES tirgū, tiktu 
projektēti ekoloģiski, kas ļaus optimizēt 
resursu un materiālu efektīvu izmantošanu, 
cita starpā risinot pārstrādes, pārstrādātu 
materiālu un izturīguma problēmas. Šīm 
prasībām būs jābūt īstenojamām un 
ieviešamām. Tiks pastiprināti ES un 
dalībvalstu līmeņa centieni novērst šķēršļus 
ekoinovācijai un pilnā mērā atraisīt Eiropas 
ekonozaru potenciālu, kas nodrošinās 
ieguvumus saistībā ar videi nekaitīgām 
darbvietām un izaugsmi.

34. Tā kā 80 % no ietekmes uz vidi, kas 
saistīta ar produktiem, attiecas uz to 
projektēšanas posmu, ES politikas 
regulējumam ir jānodrošina, lai prioritārie 
produkti, kas tiek laisti ES tirgū, tiktu 
projektēti videi draudzīgā veidā, kas ļaus 
optimizēt resursu un materiālu efektīvu 
izmantošanu, cita starpā risinot pārstrādes, 
pārstrādātu materiālu un izturīguma 
problēmas. Šīm prasībām būs jābūt 
īstenojamām un ieviešamām. Tiks 
pastiprināti ES un dalībvalstu līmeņa 
centieni novērst šķēršļus ekoinovācijai un 
pilnā mērā atraisīt Eiropas ekonozaru 
potenciālu, kas nodrošinās ieguvumus 
saistībā ar videi nekaitīgām darbavietām
un izaugsmi.

Or. fr

Grozījums Nr. 247
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 34. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34. Tā kā 80 % no ietekmes uz vidi, kas 
saistīta ar produktiem, attiecas uz to 
projektēšanas posmu, ES politikas 
regulējumam ir jānodrošina, lai prioritārie 
produkti, kas tiek laisti ES tirgū, tiktu 
projektēti ekoloģiski, kas ļaus optimizēt 
resursu un materiālu efektīvu izmantošanu, 
cita starpā risinot pārstrādes, pārstrādātu 
materiālu un izturīguma problēmas. Šīm 
prasībām būs jābūt īstenojamām un 
ieviešamām. Tiks pastiprināti ES un 
dalībvalstu līmeņa centieni novērst šķēršļus 
ekoinovācijai un pilnā mērā atraisīt Eiropas 

34. Tā kā 80 % no ietekmes uz vidi, kas 
saistīta ar produktiem, attiecas uz to 
projektēšanas posmu, ES politikas 
regulējumam jābūt stimulam, lai prioritārie 
produkti, kas tiek laisti ES tirgū, tiktu 
projektēti ekoloģiski, kas ļaus optimizēt 
resursu un materiālu efektīvu izmantošanu, 
cita starpā risinot pārstrādes, pārstrādātu 
materiālu un izturīguma problēmas. Šīm 
prasībām būs jābūt īstenojamām un 
ieviešamām. Tiks pastiprināti ES un 
dalībvalstu līmeņa centieni novērst šķēršļus 
ekoinovācijai un pilnā mērā atraisīt Eiropas 
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ekonozaru potenciālu, kas nodrošinās 
ieguvumus saistībā ar videi nekaitīgām 
darbvietām un izaugsmi.

ekonozaru potenciālu, kas nodrošinās 
ieguvumus saistībā ar videi nekaitīgām 
darbavietām un izaugsmi.

Or. it

Grozījums Nr. 248
Ewald Stadler

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 34. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34. Tā kā 80 % no ietekmes uz vidi, kas 
saistīta ar produktiem, attiecas uz to 
projektēšanas posmu, ES politikas 
regulējumam ir jānodrošina, lai prioritārie 
produkti, kas tiek laisti ES tirgū, tiktu 
projektēti ekoloģiski, kas ļaus optimizēt 
resursu un materiālu efektīvu izmantošanu, 
cita starpā risinot pārstrādes, pārstrādātu 
materiālu un izturīguma problēmas. Šīm 
prasībām būs jābūt īstenojamām un 
ieviešamām. Tiks pastiprināti ES un 
dalībvalstu līmeņa centieni novērst šķēršļus 
ekoinovācijai un pilnā mērā atraisīt Eiropas 
ekonozaru potenciālu, kas nodrošinās 
ieguvumus saistībā ar videi nekaitīgām 
darbvietām un izaugsmi.

34. Tā kā 80 % no ietekmes uz vidi, kas 
saistīta ar produktiem, attiecas uz to 
projektēšanas posmu, ES politikas 
regulējumam ir jānodrošina, lai prioritārie 
produkti, kas tiek laisti ES tirgū, tiktu 
projektēti ekoloģiski, kas ļaus optimizēt 
resursu un materiālu efektīvu izmantošanu, 
cita starpā risinot pārstrādes, pārstrādātu 
materiālu un izturīguma problēmas. Šīm 
prasībām būs jābūt īstenojamām un 
ieviešamām. Tiks pastiprināti ES un 
dalībvalstu līmeņa centieni novērst šķēršļus 
ekoinovācijai un pilnā mērā atraisīt Eiropas 
ekonozaru potenciālu, kas nodrošinās 
ieguvumus saistībā ar videi nekaitīgām 
darbavietām un izaugsmi. Taču šādu 
pasākumu rezultāts nedrīkst būt produktu 
aizliegums.

Or. de

Pamatojums

Spuldžu aizliegumu pārprata daudzi patērētāji. Atbalsts un subsīdijas produktiem, kas 
labvēlīgi ietekmē vidi, kā alternatīva kaitīgiem produktiem ir labāks risinājums nekā tikai 
aizliegumi.

Grozījums Nr. 249
Ewald Stadler
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 35. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35. Lai izveidotu rīcības satvaru resursu 
izmantošanas efektivitātes aspektu 
uzlabošanai ne tikai saistībā ar SEG 
emisijām un enerģiju, tiks noteikti mērķi 
patēriņa kopējās ietekmes uz vidi 
mazināšanai, jo īpaši attiecībā uz pārtikas, 
mājokļu un mobilitātes sektoru. Kopā 
ņemot, šie sektori rada gandrīz 80 % no 
patēriņa ietekmes uz vidi. „Rio+20” 
konferencē tika atzīta vajadzība būtiski 
samazināt pārtikas zudumus pēc ražas 
novākšanas, citus pārtikas zudumus un 
atkritumus visā pārtikas apritē.

35. Lai izveidotu rīcības satvaru resursu 
izmantošanas efektivitātes aspektu 
uzlabošanai ne tikai saistībā ar SEG 
emisijām un enerģiju, tiks noteikti mērķi 
patēriņa kopējās ietekmes uz vidi 
mazināšanai, jo īpaši attiecībā uz pārtikas, 
mājokļu un mobilitātes sektoru. Kopā ar 
rūpniecību šie sektori rada ievērojamu 
daļu no ietekmes uz vidi. „Rio+20” 
konferencē tika atzīta vajadzība būtiski 
samazināt pārtikas zudumus pēc ražas 
novākšanas, citus pārtikas zudumus un 
atkritumus visā pārtikas apritē.

Or. de

Pamatojums

Enerģiju izmanto arī rūpniecībā, un tādējādi tiek radīta ietekme uz vidi. Šāds precizējums ir 
nepieciešams, jo termins „patērētājs” ES netiek izmantots konsekventi.

Grozījums Nr. 250
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 35. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35. Lai izveidotu rīcības satvaru resursu 
izmantošanas efektivitātes aspektu 
uzlabošanai ne tikai saistībā ar SEG 
emisijām un enerģiju, tiks noteikti mērķi 
patēriņa kopējās ietekmes uz vidi 
mazināšanai, jo īpaši attiecībā uz pārtikas,
mājokļu un mobilitātes sektoru. Kopā 
ņemot, šie sektori rada gandrīz 80 % no 
patēriņa ietekmes uz vidi. „Rio+20” 
konferencē tika atzīta vajadzība būtiski 
samazināt pārtikas zudumus pēc ražas 
novākšanas, citus pārtikas zudumus un 

35. Lai izveidotu rīcības satvaru resursu 
izmantošanas efektivitātes aspektu 
uzlabošanai ne tikai saistībā ar SEG 
emisijām un enerģiju, tiks noteikti mērķi 
patēriņa kopējās ietekmes uz vidi 
mazināšanai, jo īpaši attiecībā uz pārtikas, 
mājokļu un mobilitātes sektoru. Kopā 
ņemot, šie sektori rada gandrīz 80 % no 
patēriņa ietekmes uz vidi. „Rio+20” 
konferencē tika atzīta vajadzība būtiski 
samazināt pārtikas zudumus pēc ražas 
novākšanas, citus pārtikas zudumus un 
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atkritumus visā pārtikas apritē. atkritumus visā pārtikas apritē. Tāpēc
Komisijai būtu jāizstrādā visaptveroša 
stratēģija, lai cīnītos pret nevajadzīgu 
pārtikas atkritumu radīšanu un sniegtu 
aktīvu atbalstu dalībvalstīm cīņā pret 
pārmērīgu atkritumu rašanos.

Or. de

Grozījums Nr. 251
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 35. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35. Lai izveidotu rīcības satvaru resursu 
izmantošanas efektivitātes aspektu 
uzlabošanai ne tikai saistībā ar SEG 
emisijām un enerģiju, tiks noteikti mērķi 
patēriņa kopējās ietekmes uz vidi 
mazināšanai, jo īpaši attiecībā uz pārtikas, 
mājokļu un mobilitātes sektoru. Kopā 
ņemot, šie sektori rada gandrīz 80 % no 
patēriņa ietekmes uz vidi. „Rio+20” 
konferencē tika atzīta vajadzība būtiski 
samazināt pārtikas zudumus pēc ražas 
novākšanas, citus pārtikas zudumus un 
atkritumus visā pārtikas apritē.

35. Lai izveidotu rīcības satvaru resursu 
izmantošanas efektivitātes aspektu 
uzlabošanai ne tikai saistībā ar SEG 
emisijām un enerģiju, līdz 2015. gadam 
jāpieņem pasākumi un mērķi attiecībā uz 
zemes, ūdens un izejvielu izmantošanas 
ietekmi, kā arī oglekļa emisiju ietekmi.
Vismaz viens no šiem rādītājiem līdz 
2015. gadam būtu jāiekļauj „Eiropas 
pusgada” procesā. Turklāt tiks noteikti 
mērķi patēriņa kopējās ietekmes uz vidi 
mazināšanai, jo īpaši attiecībā uz pārtikas, 
mājokļu un mobilitātes sektoru. Kopā 
ņemot, šie sektori rada gandrīz 80 % no 
patēriņa ietekmes uz vidi. „Rio+20” 
konferencē tika atzīta vajadzība būtiski 
samazināt pārtikas zudumus pēc ražas 
novākšanas, citus pārtikas zudumus un 
atkritumus visā pārtikas apritē.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Dan Jørgensen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 35.a punkts (jauns)



AM\931425LV.doc 45/67 PE508.027v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.a Pārtikas graudaugu izmantošana 
lauksaimniecības dzīvnieku barošanai ir 
neefektīva resursu izmantošana, jo, 
izmantojot augus, lai iegūtu gaļu, tiek 
zaudēta šo graudaugu pārtikas vērtība. Tā 
ir gan šo kultūraugu, gan arī to 
audzēšanai nepieciešamās zemes, ūdens 
un enerģijas izšķērdīga izmantošana.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 36. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36. Papildus obligātajām zaļā publiskā 
iepirkuma prasībām attiecībā uz dažām 
produktu kategorijām lielākā daļa 
dalībvalstu ir pieņēmušas brīvprātīgus 
rīcības plānus, un daudzas ir izvirzījušas 
mērķus atsevišķām produktu grupām. 
Tomēr visu līmeņu pārvaldes iestādēm ir 
ievērojamas iespējas vēl vairāk samazināt 
to ietekmi uz vidi, pieņemot lēmumus par 
pirkumu. Dalībvalstīm un reģioniem 
vajadzētu veikt turpmākus pasākumus, lai 
sasniegtu mērķi piemērot zaļā iepirkuma 
kritērijus vismaz 50 % no piedāvājumu 
konkursiem. Komisija izvērtēs iespēju 
ieviest turpmākus nozaru tiesību aktus, lai 
noteiktu obligātus zaļā publiskā iepirkuma 
noteikumus attiecībā uz papildu produktu 
kategorijām.

36. Papildus obligātajām zaļā publiskā 
iepirkuma prasībām attiecībā uz dažām 
produktu kategorijām lielākā daļa 
dalībvalstu ir pieņēmušas brīvprātīgus 
rīcības plānus, un daudzas ir izvirzījušas 
mērķus atsevišķām produktu grupām. 
Tomēr visu līmeņu pārvaldes iestādēm ir 
ievērojamas iespējas vēl vairāk samazināt 
to ietekmi uz vidi, pieņemot lēmumus par 
pirkumu. Dalībvalstīm un reģioniem 
vajadzētu veikt turpmākus pasākumus, lai 
sasniegtu mērķi piemērot zaļā iepirkuma 
kritērijus vismaz 50 % no piedāvājumu 
konkursiem. Komisija ierosinās turpmākus 
nozaru tiesību aktus, lai noteiktu obligātus 
zaļā publiskā iepirkuma noteikumus 
attiecībā uz papildu produktu kategorijām.

Or. en
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Grozījums Nr. 254
João Ferreira

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 36. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36. Papildus obligātajām zaļā publiskā 
iepirkuma prasībām attiecībā uz dažām 
produktu kategorijām lielākā daļa 
dalībvalstu ir pieņēmušas brīvprātīgus 
rīcības plānus, un daudzas ir izvirzījušas 
mērķus atsevišķām produktu grupām. 
Tomēr visu līmeņu pārvaldes iestādēm ir 
ievērojamas iespējas vēl vairāk samazināt 
to ietekmi uz vidi, pieņemot lēmumus par 
pirkumu. Dalībvalstīm un reģioniem 
vajadzētu veikt turpmākus pasākumus, lai 
sasniegtu mērķi piemērot zaļā iepirkuma 
kritērijus vismaz 50 % no piedāvājumu 
konkursiem. Komisija izvērtēs iespēju 
ieviest turpmākus nozaru tiesību aktus, lai 
noteiktu obligātus zaļā publiskā 
iepirkuma noteikumus attiecībā uz papildu 
produktu kategorijām.

36. Papildus obligātajām zaļā publiskā 
iepirkuma prasībām attiecībā uz dažām 
produktu kategorijām lielākā daļa 
dalībvalstu ir pieņēmušas brīvprātīgus 
rīcības plānus, un daudzas ir izvirzījušas 
mērķus atsevišķām produktu grupām. 
Tomēr visu līmeņu pārvaldes iestādēm ir 
ievērojamas iespējas vēl vairāk samazināt 
to ietekmi uz vidi, pieņemot lēmumus par 
pirkumu. Dalībvalstīm un reģioniem 
vajadzētu veikt turpmākus pasākumus, lai 
sasniegtu mērķi piemērot zaļā iepirkuma 
kritērijus vismaz 50 % no piedāvājumu 
konkursiem. Komisija izvērtēs iespēju 
ieviest turpmākus nozaru standartus, lai 
veicinātu zaļo publisko iepirkumu
attiecībā uz papildu produktu kategorijām.

Or. pt

Grozījums Nr. 255
Dan Jørgensen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 36. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36. Papildus obligātajām zaļā publiskā 
iepirkuma prasībām attiecībā uz dažām 
produktu kategorijām lielākā daļa 
dalībvalstu ir pieņēmušas brīvprātīgus 
rīcības plānus, un daudzas ir izvirzījušas 
mērķus atsevišķām produktu grupām. 
Tomēr visu līmeņu pārvaldes iestādēm ir 
ievērojamas iespējas vēl vairāk samazināt 
to ietekmi uz vidi, pieņemot lēmumus par 

36. Papildus obligātajām zaļā publiskā 
iepirkuma prasībām attiecībā uz dažām 
produktu kategorijām lielākā daļa 
dalībvalstu ir pieņēmušas brīvprātīgus 
rīcības plānus, un daudzas ir izvirzījušas 
mērķus atsevišķām produktu grupām. 
Tomēr visu līmeņu pārvaldes iestādēm ir 
ievērojamas iespējas vēl vairāk samazināt 
to ietekmi uz vidi, pieņemot lēmumus par 
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pirkumu. Dalībvalstīm un reģioniem 
vajadzētu veikt turpmākus pasākumus, lai 
sasniegtu mērķi piemērot zaļā iepirkuma 
kritērijus vismaz 50 % no piedāvājumu 
konkursiem. Komisija izvērtēs iespēju 
ieviest turpmākus nozaru tiesību aktus, lai 
noteiktu obligātus zaļā publiskā iepirkuma 
noteikumus attiecībā uz papildu produktu 
kategorijām.

pirkumu. Dalībvalstīm un reģioniem 
vajadzētu veikt turpmākus pasākumus, lai 
sasniegtu mērķi piemērot zaļā iepirkuma 
kritērijus vismaz 50 % no piedāvājumu 
konkursiem. Komisija izvērtēs iespēju 
ieviest turpmākus nozaru tiesību aktus, lai 
noteiktu obligātus zaļā publiskā iepirkuma 
noteikumus attiecībā uz papildu produktu 
kategorijām, tostarp pārtiku.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 36. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36. Papildus obligātajām zaļā publiskā 
iepirkuma prasībām attiecībā uz dažām 
produktu kategorijām lielākā daļa 
dalībvalstu ir pieņēmušas brīvprātīgus 
rīcības plānus, un daudzas ir izvirzījušas 
mērķus atsevišķām produktu grupām. 
Tomēr visu līmeņu pārvaldes iestādēm ir 
ievērojamas iespējas vēl vairāk samazināt 
to ietekmi uz vidi, pieņemot lēmumus par 
pirkumu. Dalībvalstīm un reģioniem 
vajadzētu veikt turpmākus pasākumus, lai 
sasniegtu mērķi piemērot zaļā iepirkuma 
kritērijus vismaz 50 % no piedāvājumu 
konkursiem. Komisija izvērtēs iespēju 
ieviest turpmākus nozaru tiesību aktus, lai 
noteiktu obligātus zaļā publiskā iepirkuma 
noteikumus attiecībā uz papildu produktu 
kategorijām.

36. Papildus obligātajām zaļā publiskā 
iepirkuma prasībām attiecībā uz dažām 
produktu kategorijām lielākā daļa 
dalībvalstu ir pieņēmušas brīvprātīgus 
rīcības plānus, un daudzas ir izvirzījušas 
mērķus atsevišķām produktu grupām. 
Tomēr visu līmeņu pārvaldes iestādēm ir 
ievērojamas iespējas vēl vairāk samazināt 
to ietekmi uz vidi, pieņemot lēmumus par 
pirkumu. Dalībvalstīm un reģioniem 
vajadzētu veikt turpmākus pasākumus, lai 
sasniegtu mērķi piemērot Eiropas 
Savienības zaļā iepirkuma kritērijus 
vismaz 50 % no piedāvājumu konkursiem. 
Komisija izvērtēs iespēju ieviest turpmākus 
nozaru tiesību aktus, lai noteiktu obligātus 
zaļā publiskā iepirkuma noteikumus 
attiecībā uz papildu produktu kategorijām.

Or. en

Grozījums Nr. 257
João Ferreira
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 37. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37. Pastāv arī ievērojams potenciāls 
atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai 
ES, lai efektīvāk izmantotu resursus, 
atvērtu jaunus tirgus, radītu jaunas 
darbvietas un samazinātu atkarību no 
izejvielu importa, tajā pašā laikā samazinot 
ietekmi uz vidi. ES katru gadu saražo 
2,7 miljardus tonnu atkritumu, no kuriem 
98 miljoni tonnu ir bīstami. Vidēji tikai 
40 % no cietajiem atkritumiem tiek 
izmantoti atkārtoti vai pārstrādāti. Pārējie 
tiek apglabāti poligonos vai tiek 
sadedzināti. Dažās dalībvalstīs vairāk nekā 
70 % atkritumu tiek pārstrādāti, kas liecina 
par to, ka atkritumus var izmantot kā vienu 
no galvenajiem ES resursiem. Tajā pašā 
laikā daudzās dalībvalstīs vairāk nekā 75 % 
sadzīves atkritumu tiek apglabāti 
poligonos.

37. Pastāv arī ievērojams potenciāls 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
uzlabošanai ES, lai efektīvāk izmantotu 
resursus, radītu jaunas darbavietas un 
samazinātu atkarību no izejvielu importa, 
tajā pašā laikā samazinot ietekmi uz vidi. 
ES katru gadu saražo 2,7 miljardus tonnu 
atkritumu, no kuriem 98 miljoni tonnu ir 
bīstami. Vidēji tikai 40 % no cietajiem 
atkritumiem tiek izmantoti atkārtoti vai 
pārstrādāti. Pārējie tiek apglabāti poligonos 
vai tiek sadedzināti. Dažās dalībvalstīs 
vairāk nekā 70 % atkritumu tiek 
pārstrādāti, kas liecina par to, ka 
atkritumus var izmantot kā resursu 
sekundāru avotu ES, aizstājot vai 
papildinot pirmējo ieguvi. Tajā pašā laikā 
daudzās dalībvalstīs vairāk nekā 75 % 
sadzīves atkritumu tiek apglabāti 
poligonos.

Or. pt

Grozījums Nr. 258
Gilles Pargneaux

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 37. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37. Pastāv arī ievērojams potenciāls 
atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai 
ES, lai efektīvāk izmantotu resursus, 
atvērtu jaunus tirgus, radītu jaunas 
darbvietas un samazinātu atkarību no 
izejvielu importa, tajā pašā laikā samazinot 
ietekmi uz vidi. ES katru gadu saražo 
2,7 miljardus tonnu atkritumu, no kuriem 
98 miljoni tonnu ir bīstami. Vidēji tikai 
40 % no cietajiem atkritumiem tiek 

37. Pastāv arī ievērojams potenciāls 
atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai 
ES, lai efektīvāk izmantotu resursus, 
atvērtu jaunus tirgus, radītu jaunas 
darbavietas un samazinātu atkarību no 
izejvielu importa, tajā pašā laikā samazinot 
ietekmi uz vidi. ES katru gadu saražo 
2,7 miljardus tonnu atkritumu, no kuriem 
98 miljoni tonnu ir bīstami. Vidēji tikai 
40 % no cietajiem atkritumiem tiek 
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izmantoti atkārtoti vai pārstrādāti. Pārējie 
tiek apglabāti poligonos vai tiek 
sadedzināti. Dažās dalībvalstīs vairāk nekā 
70 % atkritumu tiek pārstrādāti, kas liecina 
par to, ka atkritumus var izmantot kā vienu 
no galvenajiem ES resursiem. Tajā pašā 
laikā daudzās dalībvalstīs vairāk nekā 75 % 
sadzīves atkritumu tiek apglabāti 
poligonos.

izmantoti atkārtoti vai pārstrādāti. Uzticami 
dati par šķidrajiem atkritumiem nav 
pieejami, taču pārstrādātā procentuālā 
daļa noteikti ir ļoti maza. Pārējie tiek 
apglabāti poligonos vai tiek sadedzināti. 
Dažās dalībvalstīs vairāk nekā 70 % 
atkritumu tiek pārstrādāti, kas liecina par 
to, ka atkritumus var izmantot kā vienu no 
galvenajiem ES resursiem. Tajā pašā laikā 
daudzās dalībvalstīs vairāk nekā 75 % 
sadzīves atkritumu tiek apglabāti 
poligonos.

Or. fr

Grozījums Nr. 259
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 37. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37. Pastāv arī ievērojams potenciāls 
atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai 
ES, lai efektīvāk izmantotu resursus, 
atvērtu jaunus tirgus, radītu jaunas 
darbvietas un samazinātu atkarību no 
izejvielu importa, tajā pašā laikā samazinot 
ietekmi uz vidi. ES katru gadu saražo 
2,7 miljardus tonnu atkritumu, no kuriem 
98 miljoni tonnu ir bīstami. Vidēji tikai 
40 % no cietajiem atkritumiem tiek 
izmantoti atkārtoti vai pārstrādāti. Pārējie 
tiek apglabāti poligonos vai tiek 
sadedzināti. Dažās dalībvalstīs vairāk nekā 
70 % atkritumu tiek pārstrādāti, kas liecina 
par to, ka atkritumus var izmantot kā vienu 
no galvenajiem ES resursiem. Tajā pašā 
laikā daudzās dalībvalstīs vairāk nekā 75 % 
sadzīves atkritumu tiek apglabāti 
poligonos.

37. Pastāv arī ievērojams potenciāls 
atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai 
ES, lai efektīvāk izmantotu resursus, 
atvērtu jaunus tirgus, radītu jaunas 
darbavietas un samazinātu atkarību no 
izejvielu importa, tajā pašā laikā samazinot 
ietekmi uz vidi. ES katru gadu saražo 
2,7 miljardus tonnu atkritumu, no kuriem 
98 miljoni tonnu ir bīstami. Vidēji tikai 
40 % no cietajiem atkritumiem tiek 
sagatavoti atkārtotai izmantošanai vai 
pārstrādāti. Pārējie tiek apglabāti poligonos 
vai tiek sadedzināti. Dažās dalībvalstīs 
vairāk nekā 70 % sadzīves atkritumu tiek 
pārstrādāti, kas liecina par to, ka 
atkritumus var izmantot kā vienu no 
galvenajiem ES resursiem. Tajā pašā laikā 
daudzās dalībvalstīs vairāk nekā 75 % 
sadzīves atkritumu tiek apglabāti 
poligonos.

Or. en
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Grozījums Nr. 260
Matthias Groote

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 37. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37. Pastāv arī ievērojams potenciāls 
atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai 
ES, lai efektīvāk izmantotu resursus, 
atvērtu jaunus tirgus, radītu jaunas 
darbvietas un samazinātu atkarību no 
izejvielu importa, tajā pašā laikā samazinot 
ietekmi uz vidi. ES katru gadu saražo 
2,7 miljardus tonnu atkritumu, no kuriem 
98 miljoni tonnu ir bīstami. Vidēji tikai 
40 % no cietajiem atkritumiem tiek 
izmantoti atkārtoti vai pārstrādāti. Pārējie 
tiek apglabāti poligonos vai tiek 
sadedzināti. Dažās dalībvalstīs vairāk nekā 
70 % atkritumu tiek pārstrādāti, kas liecina 
par to, ka atkritumus var izmantot kā vienu 
no galvenajiem ES resursiem. Tajā pašā 
laikā daudzās dalībvalstīs vairāk nekā 75 % 
sadzīves atkritumu tiek apglabāti 
poligonos.

37. Pastāv arī ievērojams potenciāls 
atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai 
ES, lai efektīvāk izmantotu resursus, 
atvērtu jaunus tirgus, radītu jaunas 
darbavietas un samazinātu atkarību no 
izejvielu importa, tajā pašā laikā samazinot 
ietekmi uz vidi. ES katru gadu saražo 
2,7 miljardus tonnu atkritumu, no kuriem 
98 miljoni tonnu ir bīstami. Vidēji tikai 
40 % no cietajiem atkritumiem tiek 
izmantoti atkārtoti vai pārstrādāti. Pārējie 
tiek apglabāti poligonos vai tiek 
sadedzināti. Atbilstīgi atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijai 
sadedzināšanai un apglabāšanai 
poligonos jābūt galējam līdzeklim 
atkritumu apsaimniekošanā. Prioritāte 
vienmēr jāpiešķir atkritumu rašanās 
novēršanai, atkārtotai izmantošanai un 
pārstrādei. Dažās dalībvalstīs vairāk nekā 
70 % atkritumu tiek pārstrādāti, kas liecina 
par to, ka atkritumus var izmantot kā vienu 
no galvenajiem ES resursiem. Tajā pašā 
laikā daudzās dalībvalstīs vairāk nekā 75 % 
sadzīves atkritumu tiek apglabāti 
poligonos.

Or. de

Grozījums Nr. 261
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 37. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37. Pastāv arī ievērojams potenciāls 
atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai 
ES, lai efektīvāk izmantotu resursus, 
atvērtu jaunus tirgus, radītu jaunas 
darbvietas un samazinātu atkarību no 
izejvielu importa, tajā pašā laikā samazinot 
ietekmi uz vidi. ES katru gadu saražo 
2,7 miljardus tonnu atkritumu, no kuriem 
98 miljoni tonnu ir bīstami. Vidēji tikai 
40 % no cietajiem atkritumiem tiek 
izmantoti atkārtoti vai pārstrādāti. Pārējie 
tiek apglabāti poligonos vai tiek 
sadedzināti. Dažās dalībvalstīs vairāk nekā 
70 % atkritumu tiek pārstrādāti, kas liecina 
par to, ka atkritumus var izmantot kā vienu 
no galvenajiem ES resursiem. Tajā pašā 
laikā daudzās dalībvalstīs vairāk nekā 75 % 
sadzīves atkritumu tiek apglabāti 
poligonos.

37. Pastāv arī ievērojams potenciāls 
atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai 
ES, lai efektīvāk izmantotu resursus un 
otrreizējās izejvielas, atvērtu jaunus tirgus, 
radītu jaunas darbavietas un samazinātu 
atkarību no izejvielu importa, tajā pašā 
laikā samazinot ietekmi uz vidi. ES katru 
gadu saražo 2,7 miljardus tonnu atkritumu, 
no kuriem 98 miljoni tonnu ir bīstami. 
Vidēji tikai 40 % no cietajiem atkritumiem 
tiek izmantoti atkārtoti vai pārstrādāti. 
Pārējie tiek apglabāti poligonos vai tiek 
sadedzināti. Dažās dalībvalstīs vairāk nekā 
70 % atkritumu tiek pārstrādāti, kas liecina 
par to, ka atkritumus var izmantot kā vienu 
no galvenajiem ES resursiem. Tajā pašā 
laikā daudzās dalībvalstīs vairāk nekā 75 % 
sadzīves atkritumu tiek apglabāti 
poligonos.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Kārlis Šadurskis

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 38. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnībā jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Vajadzīgi papildu 
centieni, lai samazinātu radīto atkritumu 
daudzumu uz vienu iedzīvotāju absolūtos 
skaitļos, reģenerācijai enerģijā izmantotu 
tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pakāpeniski izbeigtu atkritumu 
apglabāšanu poligonos, nodrošinātu 

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnīgi jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Vajadzīgi papildu 
centieni, tostarp atkritumu rašanās 
novēršanas jomā, lai samazinātu radīto 
atkritumu daudzumu, pakāpeniski izbeigtu 
pārstrādājamu un kompostējamu
atkritumu apglabāšanu, veiktu vajadzīgos 
plānošanas pasākumus nolūkā attīstīt 
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kvalitatīvu pārstrādi un attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, 
daudz sistemātiskāk visā ES būtu 
jāpiemēro tirgus instrumenti, kas rada 
priekšrocības atkritumu rašanās 
novēršanai, pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai. Būtu jānovērš pārstrādes 
darbību šķēršļi ES iekšējā tirgū un 
jāpārskata pašreizējie mērķi attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un 
atkritumu novirzīšanu no poligoniem, lai 
virzītos uz aprites ekonomiku, kurā 
resursi tiek izmantoti kaskādes veidā un 
atliekvielu daudzums ir tuvs nullei.

nepieciešamo pārstrādes un reģenerācijas 
infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Karl-Heinz Florenz

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 38. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnībā jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Vajadzīgi papildu 
centieni, lai samazinātu radīto atkritumu 
daudzumu uz vienu iedzīvotāju absolūtos 
skaitļos, reģenerācijai enerģijā izmantotu 
tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pakāpeniski izbeigtu atkritumu 
apglabāšanu poligonos, nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnīgi jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Vajadzīgi papildu 
centieni, lai reģenerācijai enerģijā 
izmantotu tikai nepārstrādājamus un 
bioloģiski nenoārdāmus atkritumus, 
pakāpeniski izbeigtu atkritumu 
apglabāšanu poligonos, nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
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negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, 
daudz sistemātiskāk visā ES būtu 
jāpiemēro tirgus instrumenti, kas rada 
priekšrocības atkritumu rašanās 
novēršanai, pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai. Būtu jānovērš pārstrādes 
darbību šķēršļi ES iekšējā tirgū un 
jāpārskata pašreizējie mērķi attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un 
atkritumu novirzīšanu no poligoniem, lai 
virzītos uz aprites ekonomiku, kurā resursi 
tiek izmantoti kaskādes veidā un 
atliekvielu daudzums ir tuvs nullei.

vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, 
daudz sistemātiskāk visā ES būtu 
jāpiemēro tirgus instrumenti, kas atbilst 
piecu pakāpju atkritumu
apsaimniekošanas hierarhijai. Būtu 
jānovērš pārstrādes darbību šķēršļi ES 
iekšējā tirgū un jāpārskata pašreizējie 
mērķi attiecībā uz atkritumu rašanās 
novēršanu, atkārtotu izmantošanu, 
pārstrādi, reģenerāciju un grafiku
atkritumu novirzīšanai no poligoniem, lai 
virzītos uz aprites ekonomiku, kurā resursi 
tiek izmantoti kaskādes veidā un 
atliekvielu daudzums ir tuvs nullei.

Or. de

Grozījums Nr. 264
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 38. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnībā jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Vajadzīgi papildu 
centieni, lai samazinātu radīto atkritumu 
daudzumu uz vienu iedzīvotāju absolūtos 
skaitļos, reģenerācijai enerģijā izmantotu 
tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pakāpeniski izbeigtu atkritumu 
apglabāšanu poligonos, nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, 

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnīgi jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Vajadzīgi papildu 
centieni, lai samazinātu radīto atkritumu 
daudzumu dalībvalstīs attiecībā pret 
nacionālo kopproduktu, nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, 
daudz sistemātiskāk visā ES būtu 
jāpiemēro tirgus instrumenti, kas rada 
priekšrocības atkritumu rašanās 
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daudz sistemātiskāk visā ES būtu 
jāpiemēro tirgus instrumenti, kas rada 
priekšrocības atkritumu rašanās 
novēršanai, pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai. Būtu jānovērš pārstrādes 
darbību šķēršļi ES iekšējā tirgū un 
jāpārskata pašreizējie mērķi attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un 
atkritumu novirzīšanu no poligoniem, lai 
virzītos uz aprites ekonomiku, kurā resursi 
tiek izmantoti kaskādes veidā un 
atliekvielu daudzums ir tuvs nullei.

novēršanai, pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai. Būtu jānovērš pārstrādes 
darbību šķēršļi ES iekšējā tirgū un 
jāpārskata pašreizējie mērķi attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un 
atkritumu novirzīšanu no poligoniem, lai 
virzītos uz aprites ekonomiku, kurā resursi 
tiek izmantoti kaskādes veidā un 
atliekvielu daudzums ir tuvs nullei.

Or. it

Pamatojums

Nav iespējams panākt, lai līdz 2020. gadam tiktu pilnīgi izbeigta atkritumu apglabāšana
poligonos.

Grozījums Nr. 265
João Ferreira, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 38. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnībā jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Vajadzīgi papildu 
centieni, lai samazinātu radīto atkritumu 
daudzumu uz vienu iedzīvotāju absolūtos 
skaitļos, reģenerācijai enerģijā izmantotu 
tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pakāpeniski izbeigtu atkritumu 
apglabāšanu poligonos, nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnīgi jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Vajadzīgi papildu 
centieni, lai samazinātu radīto atkritumu 
daudzumu uz vienu iedzīvotāju absolūtos 
skaitļos, reģenerācijai enerģijā izmantotu 
tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pakāpeniski izbeigtu atkritumu 
apglabāšanu poligonos, nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
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vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, 
daudz sistemātiskāk visā ES būtu 
jāpiemēro tirgus instrumenti, kas rada
priekšrocības atkritumu rašanās 
novēršanai, pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai. Būtu jānovērš pārstrādes 
darbību šķēršļi ES iekšējā tirgū un
jāpārskata pašreizējie mērķi attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un 
atkritumu novirzīšanu no poligoniem, lai 
virzītos uz aprites ekonomiku, kurā resursi 
tiek izmantoti kaskādes veidā un 
atliekvielu daudzums ir tuvs nullei.

vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, 
daudz sistemātiskāk visā ES būtu 
jāpiemēro tiesiski un ekonomiski stimuli, 
kas rada priekšrocības atkritumu rašanās 
novēršanai, pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai. Būtu jāpārskata pašreizējie 
mērķi attiecībā uz atkritumu rašanās 
novēršanu, atkārtotu izmantošanu, 
pārstrādi, reģenerāciju un atkritumu 
novirzīšanu no poligoniem, lai virzītos uz 
aprites ekonomiku, kurā resursi tiek 
izmantoti kaskādes veidā un atliekvielu 
daudzums ir tuvs nullei.

Or. pt

Grozījums Nr. 266
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 38. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnībā jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Vajadzīgi papildu 
centieni, lai samazinātu radīto atkritumu 
daudzumu uz vienu iedzīvotāju absolūtos 
skaitļos, reģenerācijai enerģijā izmantotu 
tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pakāpeniski izbeigtu atkritumu 
apglabāšanu poligonos, nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, 
daudz sistemātiskāk visā ES būtu 

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, 
līdz 2020. gadam panākot, ka atliekvielu 
daudzums ir tuvs nullei, kā aicināts 
Ceļvedī par resursu efektīvu izmantošanu, 
ir pilnīgi jāīsteno un jāstiprina ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Vajadzīgi papildu 
centieni, tostarp atkritumu rašanās 
novēršanas jomā (piemēram, pārtikas 
atkritumu samazināšana), lai panāktu 
radīto atkritumu daudzuma uz vienu 
iedzīvotāju absolūtos skaitļos gadā būtisku 
samazinājumu, reģenerācijai enerģijā 
izmantotu tikai nepārstrādājamus un 
nekompostējamus atkritumus, pakāpeniski 
izbeigtu atkritumu apglabāšanu poligonos, 
izņemot atsevišķus bīstamo atkritumu 
veidus, kuru apglabāšana poligonos ir 
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jāpiemēro tirgus instrumenti, kas rada 
priekšrocības atkritumu rašanās 
novēršanai, pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai. Būtu jānovērš pārstrādes 
darbību šķēršļi ES iekšējā tirgū un 
jāpārskata pašreizējie mērķi attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un 
atkritumu novirzīšanu no poligoniem, lai 
virzītos uz aprites ekonomiku, kurā resursi 
tiek izmantoti kaskādes veidā un 
atliekvielu daudzums ir tuvs nullei.

drošākā apglabāšanas metode, veicinātu 
otrreizēju izmantošanu, nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un netoksiskus 
materiālu ciklus, kā arī attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, 
daudz sistemātiskāk visā ES būtu 
jāpiemēro tirgus instrumenti, kas rada 
priekšrocības atkritumu rašanās 
novēršanai, pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai. Ņemot to vērā, nākamajā 
daudzgadu finanšu shēmā nevajadzētu 
paredzēt valsts līdzekļus atkritumu 
poligonu infrastruktūrai. Būtu jānovērš 
pārstrādes darbību šķēršļi ES iekšējā tirgū 
un jāpārskata pašreizējie mērķi attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un 
atkritumu novirzīšanu no poligoniem, lai 
virzītos uz aprites ekonomiku, kurā resursi 
tiek izmantoti kaskādes veidā un 
atliekvielu daudzums ir tuvs nullei.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Gilles Pargneaux

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 38. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnībā jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Vajadzīgi papildu 
centieni, lai samazinātu radīto atkritumu 
daudzumu uz vienu iedzīvotāju absolūtos 
skaitļos, reģenerācijai enerģijā izmantotu 

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnīgi jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Attiecībā uz šķidrajiem 
atkritumiem par prioritāti jānosaka 
izlietoto tauku savākšana to rašanās vietā, 
lai šādi tauki netiktu izvadīti notekūdeņu 
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tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pakāpeniski izbeigtu atkritumu 
apglabāšanu poligonos, nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, 
daudz sistemātiskāk visā ES būtu 
jāpiemēro tirgus instrumenti, kas rada 
priekšrocības atkritumu rašanās 
novēršanai, pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai. Būtu jānovērš pārstrādes 
darbību šķēršļi ES iekšējā tirgū un 
jāpārskata pašreizējie mērķi attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un 
atkritumu novirzīšanu no poligoniem, lai 
virzītos uz aprites ekonomiku, kurā resursi 
tiek izmantoti kaskādes veidā un 
atliekvielu daudzums ir tuvs nullei.

savākšanas tīklos. Vajadzīgi papildu 
centieni, lai samazinātu radīto atkritumu 
daudzumu uz vienu iedzīvotāju absolūtos 
skaitļos, reģenerācijai enerģijā izmantotu 
tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pakāpeniski izbeigtu atkritumu 
apglabāšanu poligonos, nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, 
daudz sistemātiskāk visā ES būtu 
jāpiemēro tirgus instrumenti, kas rada 
priekšrocības atkritumu rašanās 
novēršanai, pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai. Būtu jānovērš pārstrādes 
darbību šķēršļi ES iekšējā tirgū un 
jāpārskata pašreizējie mērķi attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un 
atkritumu novirzīšanu no poligoniem, lai 
virzītos uz aprites ekonomiku, kurā resursi 
tiek izmantoti kaskādes veidā un 
atliekvielu daudzums ir tuvs nullei.

Or. fr

Grozījums Nr. 268
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 38. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnībā jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Vajadzīgi papildu 
centieni, lai samazinātu radīto atkritumu 
daudzumu uz vienu iedzīvotāju absolūtos 

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnīgi jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu, ņemot vērā dzīves 
cikla skatījumu attiecībā uz atkritumu 
rašanās un apsaimniekošanas vispārējo 
ietekmi un ietverot dažādus atkritumu 
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skaitļos, reģenerācijai enerģijā izmantotu 
tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pakāpeniski izbeigtu atkritumu 
apglabāšanu poligonos, nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, 
daudz sistemātiskāk visā ES būtu 
jāpiemēro tirgus instrumenti, kas rada 
priekšrocības atkritumu rašanās 
novēršanai, pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai. Būtu jānovērš pārstrādes 
darbību šķēršļi ES iekšējā tirgū un 
jāpārskata pašreizējie mērķi attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un 
atkritumu novirzīšanu no poligoniem, lai 
virzītos uz aprites ekonomiku, kurā resursi 
tiek izmantoti kaskādes veidā un 
atliekvielu daudzums ir tuvs nullei.

veidus. Vajadzīgi papildu centieni, lai 
samazinātu radīto atkritumu daudzumu uz 
vienu iedzīvotāju absolūtos skaitļos, 
reģenerācijai enerģijā izmantotu tikai 
nepārstrādājamus atkritumus, pakāpeniski 
izbeigtu atkritumu apglabāšanu poligonos, 
nodrošinātu kvalitatīvu pārstrādi un 
attīstītu otrreizējo izejvielu tirgus. Bīstami 
atkritumi būs jāapsaimnieko tā, lai 
samazinātu būtisku negatīvu ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi, par ko tika 
panākta vienošanās „Rio+20” konferencē. 
Lai to panāktu, daudz sistemātiskāk visā 
ES būtu jāpiemēro tirgus instrumenti, kas 
rada priekšrocības atkritumu rašanās 
novēršanai, pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai. Būtu jānovērš pārstrādes 
darbību šķēršļi ES iekšējā tirgū un 
jāpārskata pašreizējie mērķi attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un 
atkritumu novirzīšanu no poligoniem, lai 
virzītos uz aprites ekonomiku, kurā resursi 
tiek izmantoti kaskādes veidā un 
atliekvielu daudzums ir tuvs nullei.

Or. en

Grozījums Nr. 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 38. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnībā jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Vajadzīgi papildu 
centieni, lai samazinātu radīto atkritumu 
daudzumu uz vienu iedzīvotāju absolūtos 
skaitļos, reģenerācijai enerģijā izmantotu 

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnīgi jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Vajadzīgi papildu 
centieni, lai samazinātu radīto atkritumu 
daudzumu uz vienu iedzīvotāju absolūtos 
skaitļos, reģenerācijai enerģijā izmantotu 
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tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pakāpeniski izbeigtu atkritumu 
apglabāšanu poligonos, nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, 
daudz sistemātiskāk visā ES būtu 
jāpiemēro tirgus instrumenti, kas rada 
priekšrocības atkritumu rašanās 
novēršanai, pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai. Būtu jānovērš pārstrādes 
darbību šķēršļi ES iekšējā tirgū un 
jāpārskata pašreizējie mērķi attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un 
atkritumu novirzīšanu no poligoniem, lai 
virzītos uz aprites ekonomiku, kurā resursi 
tiek izmantoti kaskādes veidā un 
atliekvielu daudzums ir tuvs nullei.

tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pakāpeniski izbeigtu atkritumu 
apglabāšanu poligonos, nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un netoksiskus 
materiālu ciklus, kā arī attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, 
daudz sistemātiskāk visā ES būtu 
jāpiemēro tirgus instrumenti, kas rada 
priekšrocības atkritumu rašanās 
novēršanai, pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai. Būtu jānovērš pārstrādes 
darbību šķēršļi ES iekšējā tirgū un 
jāpārskata pašreizējie mērķi attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un 
atkritumu novirzīšanu no poligoniem, lai 
virzītos uz aprites ekonomiku, kurā resursi 
tiek izmantoti kaskādes veidā un 
atliekvielu daudzums ir tuvs nullei.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 38. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnībā jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Vajadzīgi papildu 
centieni, lai samazinātu radīto atkritumu 
daudzumu uz vienu iedzīvotāju absolūtos 
skaitļos, reģenerācijai enerģijā izmantotu 
tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pakāpeniski izbeigtu atkritumu 

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnīgi jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Vajadzīgi papildu 
centieni, lai samazinātu radīto atkritumu 
daudzumu uz vienu iedzīvotāju absolūtos 
skaitļos, reģenerācijai enerģijā izmantotu 
tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pakāpeniski izbeigtu atkritumu 
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apglabāšanu poligonos, nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, 
daudz sistemātiskāk visā ES būtu 
jāpiemēro tirgus instrumenti, kas rada 
priekšrocības atkritumu rašanās 
novēršanai, pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai. Būtu jānovērš pārstrādes 
darbību šķēršļi ES iekšējā tirgū un 
jāpārskata pašreizējie mērķi attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un 
atkritumu novirzīšanu no poligoniem, lai 
virzītos uz aprites ekonomiku, kurā resursi 
tiek izmantoti kaskādes veidā un 
atliekvielu daudzums ir tuvs nullei.

apglabāšanu poligonos, nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, 
daudz sistemātiskāk visā ES būtu 
jāpiemēro dažādu tirgus instrumentu 
kombinācija, kas rada priekšrocības 
atkritumu rašanās novēršanai, pārstrādei un 
atkārtotai izmantošanai. Būtu jānovērš 
pārstrādes darbību šķēršļi ES iekšējā tirgū 
un jāpārskata pašreizējie mērķi attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un 
atkritumu novirzīšanu no poligoniem, lai 
virzītos uz aprites ekonomiku, kurā resursi 
tiek izmantoti kaskādes veidā un 
atliekvielu daudzums ir tuvs nullei.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 38. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnībā jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Vajadzīgi papildu 
centieni, lai samazinātu radīto atkritumu 
daudzumu uz vienu iedzīvotāju absolūtos 
skaitļos, reģenerācijai enerģijā izmantotu 
tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pakāpeniski izbeigtu atkritumu 
apglabāšanu poligonos, nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnīgi jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Vajadzīgi papildu 
centieni, lai samazinātu radīto atkritumu 
daudzumu uz vienu iedzīvotāju absolūtos 
skaitļos, reģenerācijai enerģijā (jo īpaši 
veicot atkritumu sadedzināšanu) 
izmantotu tikai nepārstrādājamus 
atkritumus, pakāpeniski izbeigtu atkritumu 
apglabāšanu poligonos, nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un attīstītu otrreizējo 
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jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, 
daudz sistemātiskāk visā ES būtu 
jāpiemēro tirgus instrumenti, kas rada 
priekšrocības atkritumu rašanās 
novēršanai, pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai. Būtu jānovērš pārstrādes 
darbību šķēršļi ES iekšējā tirgū un 
jāpārskata pašreizējie mērķi attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un 
atkritumu novirzīšanu no poligoniem, lai 
virzītos uz aprites ekonomiku, kurā resursi 
tiek izmantoti kaskādes veidā un 
atliekvielu daudzums ir tuvs nullei.

izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, 
daudz sistemātiskāk visā ES būtu 
jāpiemēro tirgus instrumenti, kas rada 
priekšrocības atkritumu rašanās 
novēršanai, pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai. Būtu jānovērš pārstrādes 
darbību šķēršļi ES iekšējā tirgū un 
jāpārskata pašreizējie mērķi attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un 
atkritumu novirzīšanu no poligoniem, lai 
virzītos uz aprites ekonomiku, kurā resursi 
tiek izmantoti kaskādes veidā un 
atliekvielu daudzums ir tuvs nullei.

Or. lt

Grozījums Nr. 272
Elena Oana Antonescu

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 38. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnībā jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Vajadzīgi papildu 
centieni, lai samazinātu radīto atkritumu 
daudzumu uz vienu iedzīvotāju absolūtos 
skaitļos, reģenerācijai enerģijā izmantotu 
tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pakāpeniski izbeigtu atkritumu 
apglabāšanu poligonos, nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 

38. Lai atkritumus pārvērstu par resursu, kā 
aicināts Ceļvedī par resursu efektīvu 
izmantošanu, ir pilnīgi jāīsteno ES tiesību 
akti atkritumu jomā visā ES, pamatojoties 
uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas 
stingru piemērošanu un ietverot dažādus 
atkritumu veidus. Vajadzīgi papildu 
centieni, lai samazinātu radīto atkritumu 
daudzumu uz vienu iedzīvotāju absolūtos 
skaitļos, reģenerācijai enerģijā izmantotu 
tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pakāpeniski izbeigtu atkritumu 
apglabāšanu poligonos, nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un attīstītu otrreizējo 
izejvielu tirgus. Bīstami atkritumi būs 
jāapsaimnieko tā, lai samazinātu būtisku 
negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un 
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vidi, par ko tika panākta vienošanās 
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, 
daudz sistemātiskāk visā ES būtu 
jāpiemēro tirgus instrumenti, kas rada 
priekšrocības atkritumu rašanās 
novēršanai, pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai. Būtu jānovērš pārstrādes 
darbību šķēršļi ES iekšējā tirgū un 
jāpārskata pašreizējie mērķi attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un 
atkritumu novirzīšanu no poligoniem, lai 
virzītos uz aprites ekonomiku, kurā resursi 
tiek izmantoti kaskādes veidā un 
atliekvielu daudzums ir tuvs nullei.

vidi, par ko tika panākta vienošanās
„Rio+20” konferencē. Lai to panāktu, 
daudz sistemātiskāk visā ES būtu 
jāpiemēro dažādu tirgus instrumentu 
kombinācija, kas rada priekšrocības 
atkritumu rašanās novēršanai, pārstrādei un 
atkārtotai izmantošanai. Būtu jānovērš 
pārstrādes darbību šķēršļi ES iekšējā tirgū 
un jāpārskata pašreizējie mērķi attiecībā uz 
atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un 
atkritumu novirzīšanu no poligoniem, lai 
virzītos uz aprites ekonomiku, kurā resursi 
tiek izmantoti kaskādes veidā un 
atliekvielu daudzums ir tuvs nullei.

Or. en

Grozījums Nr. 273
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 39. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. Resursu efektivitāte ūdens nozarē arī 
tiks noteikta kā prioritāra, lai palīdzētu 
panākt labu ūdens resursu stāvokli. Lai gan 
sausums un ūdens trūkums ietekmē arvien 
lielāku Eiropas daļu, tiek lēsts, ka 20–40 % 
Eiropā pieejamā ūdens joprojām tiek 
izšķērdēts, piemēram, noplūžu dēļ sadales 
sistēmā. Saskaņā ar pieejamajiem 
modelēšanas rezultātiem joprojām pastāv 
plašas iespējas uzlabot ūdens izmantošanas 
efektivitāti Eiropas Savienībā. Turklāt ir 
sagaidāms, ka augošais pieprasījums un 
klimata pārmaiņu ietekme ievērojami 
palielinās slodzi uz Eiropas ūdens 
resursiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
Savienībai un dalībvalstīm būtu jārīkojas, 
lai nodrošinātu, ka ūdens ieguvē tiek 
ievēroti pieejamo atjaunojamo ūdens 
resursu ierobežojumi līdz 2020. gadam, 
tostarp uzlabojot ūdens resursu 

39. Resursu efektivitāte ūdens nozarē arī 
tiks noteikta kā prioritāra, lai palīdzētu 
panākt labu ūdens resursu stāvokli. Lai gan 
sausums un ūdens trūkums ietekmē arvien 
lielāku Eiropas daļu, tiek lēsts, ka 20–40 % 
Eiropā pieejamā ūdens joprojām tiek 
izšķērdēts, piemēram, noplūžu dēļ sadales 
sistēmā. Saskaņā ar pieejamajiem 
modelēšanas rezultātiem joprojām pastāv 
plašas iespējas uzlabot ūdens izmantošanas 
efektivitāti Eiropas Savienībā. Turklāt ir 
gaidāms, ka augošais pieprasījums un 
klimata pārmaiņu ietekme ievērojami 
palielinās slodzi uz Eiropas ūdens 
resursiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
Savienībai un dalībvalstīm būtu jārīkojas, 
lai nodrošinātu, ka ūdens ieguvē tiek 
ievēroti pieejamo atjaunojamo ūdens 
resursu ierobežojumi līdz 2020. gadam, 
tostarp uzlabojot ūdens resursu 
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izmantošanas efektivitāti ar tādu tirgus 
mehānismu palīdzību kā ūdens cenu 
noteikšana, kas atspoguļo ūdens patieso 
vērtību. Panākumus veicinās novatorisku 
tehnoloģiju, sistēmu un uzņēmējdarbības 
modeļu paātrināta demonstrācija un 
ieviešana, pamatojoties uz Eiropas 
inovācijas partnerības ūdens resursu jomā 
stratēģisko īstenošanas plānu.

izmantošanas efektivitāti ar tādu tirgus 
mehānismu palīdzību kā ūdens cenu 
noteikšana, kas atspoguļo ūdens patieso 
vērtību, vienlaikus nodrošinot, ka ikviens 
iedzīvotājs var piekļūt šim ļoti svarīgajam 
resursam. Panākumus veicinās novatorisku 
tehnoloģiju, sistēmu un uzņēmējdarbības 
modeļu paātrināta demonstrācija un 
ieviešana, pamatojoties uz Eiropas 
inovācijas partnerības ūdens resursu jomā 
stratēģisko īstenošanas plānu.

Or. it

Grozījums Nr. 274
Gilles Pargneaux

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 39. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. Resursu efektivitāte ūdens nozarē arī 
tiks noteikta kā prioritāra, lai palīdzētu 
panākt labu ūdens resursu stāvokli. Lai gan 
sausums un ūdens trūkums ietekmē arvien 
lielāku Eiropas daļu, tiek lēsts, ka 20–40 % 
Eiropā pieejamā ūdens joprojām tiek 
izšķērdēts, piemēram, noplūžu dēļ sadales 
sistēmā. Saskaņā ar pieejamajiem 
modelēšanas rezultātiem joprojām pastāv 
plašas iespējas uzlabot ūdens izmantošanas 
efektivitāti Eiropas Savienībā. Turklāt ir 
sagaidāms, ka augošais pieprasījums un 
klimata pārmaiņu ietekme ievērojami 
palielinās slodzi uz Eiropas ūdens 
resursiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
Savienībai un dalībvalstīm būtu jārīkojas, 
lai nodrošinātu, ka ūdens ieguvē tiek 
ievēroti pieejamo atjaunojamo ūdens 
resursu ierobežojumi līdz 2020. gadam, 
tostarp uzlabojot ūdens resursu 
izmantošanas efektivitāti ar tādu tirgus 
mehānismu palīdzību kā ūdens cenu 
noteikšana, kas atspoguļo ūdens patieso 
vērtību. Panākumus veicinās novatorisku 

39. Resursu efektivitāte ūdens nozarē arī 
tiks noteikta kā prioritāra, lai palīdzētu 
panākt labu ūdens resursu stāvokli. Lai gan 
sausums un ūdens trūkums ietekmē arvien 
lielāku Eiropas daļu, tiek lēsts, ka 20–40 % 
Eiropā pieejamā ūdens joprojām tiek 
izšķērdēts, piemēram, noplūžu dēļ sadales 
sistēmā. Saskaņā ar pieejamajiem 
modelēšanas rezultātiem joprojām pastāv 
plašas iespējas uzlabot ūdens izmantošanas 
efektivitāti Eiropas Savienībā. Turklāt ir 
gaidāms, ka augošais pieprasījums un 
klimata pārmaiņu ietekme ievērojami 
palielinās slodzi uz Eiropas ūdens 
resursiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
Savienībai un dalībvalstīm būtu jārīkojas, 
lai nodrošinātu, ka ūdens ieguvē tiek 
ievēroti pieejamo atjaunojamo ūdens 
resursu ierobežojumi līdz 2020. gadam, 
tostarp uzlabojot ūdens resursu 
izmantošanas efektivitāti ar tādu tirgus 
mehānismu palīdzību kā ūdens cenu 
noteikšana, kas atspoguļo ūdens patieso 
vērtību. Panākumus veicinās novatorisku 
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tehnoloģiju, sistēmu un uzņēmējdarbības 
modeļu paātrināta demonstrācija un 
ieviešana, pamatojoties uz Eiropas 
inovācijas partnerības ūdens resursu jomā 
stratēģisko īstenošanas plānu.

tehnoloģiju, sistēmu un uzņēmējdarbības 
modeļu paātrināta demonstrācija un 
ieviešana, pamatojoties uz Eiropas 
inovācijas partnerības ūdens resursu jomā 
stratēģisko īstenošanas plānu. Izlietoto 
tauku separācijai to rašanās vietā, lai tie 
netiktu izvadīti notekūdeņu savākšanas 
tīklos, kā arī šādu tauku turpmākai 
savākšanai un pārstrādei jākļūst par 
ūdens apsaimniekošanas politikas 
prioritāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 275
Richard Seeber, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 39. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. Resursu efektivitāte ūdens nozarē arī 
tiks noteikta kā prioritāra, lai palīdzētu 
panākt labu ūdens resursu stāvokli. Lai gan 
sausums un ūdens trūkums ietekmē arvien 
lielāku Eiropas daļu, tiek lēsts, ka 20–40 % 
Eiropā pieejamā ūdens joprojām tiek 
izšķērdēts, piemēram, noplūžu dēļ sadales 
sistēmā. Saskaņā ar pieejamajiem 
modelēšanas rezultātiem joprojām pastāv 
plašas iespējas uzlabot ūdens izmantošanas 
efektivitāti Eiropas Savienībā. Turklāt ir 
sagaidāms, ka augošais pieprasījums un 
klimata pārmaiņu ietekme ievērojami 
palielinās slodzi uz Eiropas ūdens 
resursiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
Savienībai un dalībvalstīm būtu jārīkojas, 
lai nodrošinātu, ka ūdens ieguvē tiek 
ievēroti pieejamo atjaunojamo ūdens 
resursu ierobežojumi līdz 2020. gadam, 
tostarp uzlabojot ūdens resursu 
izmantošanas efektivitāti ar tādu tirgus 
mehānismu palīdzību kā ūdens cenu 
noteikšana, kas atspoguļo ūdens patieso 
vērtību. Panākumus veicinās novatorisku 

39. Resursu efektivitāte ūdens nozarē arī 
tiks noteikta kā prioritāra, lai palīdzētu 
panākt labu ūdens resursu stāvokli. Lai gan 
sausums un ūdens trūkums ietekmē arvien 
lielāku Eiropas daļu, tiek lēsts, ka 20–40 % 
Eiropā pieejamā ūdens joprojām tiek 
izšķērdēts, piemēram, noplūžu dēļ sadales 
sistēmā. Saskaņā ar pieejamajiem 
modelēšanas rezultātiem joprojām pastāv 
plašas iespējas uzlabot ūdens izmantošanas 
efektivitāti Eiropas Savienībā. Turklāt ir 
gaidāms, ka augošais pieprasījums un 
klimata pārmaiņu ietekme ievērojami 
palielinās slodzi uz Eiropas ūdens 
resursiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
Savienībai un dalībvalstīm būtu jārīkojas, 
lai nodrošinātu, ka ūdens ieguvē tiek 
ievēroti pieejamo atjaunojamo ūdens 
resursu ierobežojumi līdz 2020. gadam, 
tostarp uzlabojot ūdens resursu 
izmantošanas efektivitāti ar tādu tirgus 
mehānismu palīdzību kā ūdens cenu 
noteikšana, kas atspoguļo ūdens patieso 
vērtību. Lauksaimniecības un enerģijas 
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tehnoloģiju, sistēmu un uzņēmējdarbības 
modeļu paātrināta demonstrācija un 
ieviešana, pamatojoties uz Eiropas 
inovācijas partnerības ūdens resursu jomā 
stratēģisko īstenošanas plānu.

ražošanas nozares kā lielākie patērētāji 
īpaši būtu jāmudina efektīvāk izmantot 
ūdens rezerves. Panākumus veicinās 
novatorisku tehnoloģiju, sistēmu un 
uzņēmējdarbības modeļu paātrināta 
demonstrācija un ieviešana, pamatojoties 
uz Eiropas inovācijas partnerības ūdens 
resursu jomā stratēģisko īstenošanas plānu.

Or. de

Grozījums Nr. 276
João Ferreira, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 39. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. Resursu efektivitāte ūdens nozarē arī 
tiks noteikta kā prioritāra, lai palīdzētu 
panākt labu ūdens resursu stāvokli. Lai gan 
sausums un ūdens trūkums ietekmē arvien 
lielāku Eiropas daļu, tiek lēsts, ka 20–40 % 
Eiropā pieejamā ūdens joprojām tiek 
izšķērdēts, piemēram, noplūžu dēļ sadales 
sistēmā. Saskaņā ar pieejamajiem 
modelēšanas rezultātiem joprojām pastāv 
plašas iespējas uzlabot ūdens izmantošanas 
efektivitāti Eiropas Savienībā. Turklāt ir 
sagaidāms, ka augošais pieprasījums un 
klimata pārmaiņu ietekme ievērojami 
palielinās slodzi uz Eiropas ūdens 
resursiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
Savienībai un dalībvalstīm būtu jārīkojas, 
lai nodrošinātu, ka ūdens ieguvē tiek 
ievēroti pieejamo atjaunojamo ūdens 
resursu ierobežojumi līdz 2020. gadam, 
tostarp uzlabojot ūdens resursu 
izmantošanas efektivitāti ar tādu tirgus 
mehānismu palīdzību kā ūdens cenu 
noteikšana, kas atspoguļo ūdens patieso 
vērtību. Panākumus veicinās novatorisku
tehnoloģiju, sistēmu un uzņēmējdarbības
modeļu paātrināta demonstrācija un 
ieviešana, pamatojoties uz Eiropas 

39. Resursu efektivitāte ūdens nozarē arī 
tiks noteikta kā prioritāra, lai palīdzētu 
panākt labu ūdens resursu stāvokli. Lai gan 
sausums un ūdens trūkums ietekmē arvien 
lielāku Eiropas daļu, tiek lēsts, ka 20–40 % 
Eiropā pieejamā ūdens joprojām tiek 
izšķērdēts, piemēram, noplūžu dēļ sadales 
sistēmā. Saskaņā ar pieejamajiem 
modelēšanas rezultātiem joprojām pastāv 
plašas iespējas uzlabot ūdens izmantošanas 
efektivitāti Eiropas Savienībā, jo īpaši 
saglabājot šā resursa kā sabiedrības 
īpašuma statusu saistībā ar tā ieguvi un 
apsaimniekošanu. Turklāt ir gaidāms, ka 
augošais pieprasījums un klimata pārmaiņu 
ietekme ievērojami palielinās slodzi uz 
Eiropas ūdens resursiem. Ņemot vērā 
iepriekš minēto, Savienībai un dalībvalstīm 
būtu jārīkojas, lai nodrošinātu, ka ūdens 
ieguvē tiek ievēroti pieejamo atjaunojamo 
ūdens resursu ierobežojumi līdz 
2020. gadam, tostarp uzlabojot ūdens 
resursu izmantošanas efektivitāti ar tādu 
tirgus mehānismu palīdzību kā ūdens cenu 
noteikšana, kas atspoguļo ūdens patieso 
vērtību. Panākumus veicinās tehnoloģiju, 
sistēmu un apsaimniekošanas modeļu 
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inovācijas partnerības ūdens resursu jomā 
stratēģisko īstenošanas plānu.

demonstrācija un ieviešana, pamatojoties 
uz Eiropas inovācijas partnerības ūdens 
resursu jomā stratēģisko īstenošanas plānu.

Or. pt

Grozījums Nr. 277
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 40. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40. Ilgtermiņa un paredzama politikas 
sistēma visās šajās jomās palīdzēs veicināt 
ieguldījumus un pasākumus, kas vajadzīgi, 
lai pilnībā attīstītu videi nekaitīgāku 
tehnoloģiju tirgu un veicinātu ilgtspējīgus 
uzņēmējdarbības risinājumus. Ir 
nepieciešami resursu efektivitātes rādītāji 
un mērķi, lai publiskā un privātā sektora 
lēmumu pieņēmējiem nodrošinātu 
nepieciešamās vadlīnijas ekonomikas 
pārveidē. Tie kļūs par neatņemamu šīs 
programmas sastāvdaļu, tiklīdz par tiem 
tiks panākta vienošanās Savienības līmenī.

40. Ilgtermiņa un paredzama politikas 
sistēma visās šajās jomās palīdzēs veicināt 
ieguldījumus un pasākumus, kas vajadzīgi, 
lai pilnīgi attīstītu videi nekaitīgāku 
tehnoloģiju tirgu un veicinātu ilgtspējīgus 
uzņēmējdarbības risinājumus. Ir 
nepieciešami resursu efektivitātes rādītāji 
un mērķi, ņemot vērā īpašos apstākļus 
katrā dalībvalstī, lai publiskā un privātā 
sektora lēmumu pieņēmējiem nodrošinātu 
nepieciešamās vadlīnijas ekonomikas 
pārveidē. Tie kļūs par neatņemamu šīs 
programmas sastāvdaļu, tiklīdz par tiem 
tiks panākta vienošanās Savienības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 278
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 40. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40. Ilgtermiņa un paredzama politikas 
sistēma visās šajās jomās palīdzēs veicināt 
ieguldījumus un pasākumus, kas vajadzīgi, 
lai pilnībā attīstītu videi nekaitīgāku 
tehnoloģiju tirgu un veicinātu ilgtspējīgus 

40. Ilgtermiņa un paredzama politikas 
sistēma visās šajās jomās palīdzēs veicināt 
ieguldījumus un pasākumus, kas vajadzīgi, 
lai pilnīgi attīstītu videi nekaitīgāku 
tehnoloģiju tirgu un veicinātu ilgtspējīgus 
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uzņēmējdarbības risinājumus. Ir 
nepieciešami resursu efektivitātes rādītāji 
un mērķi, lai publiskā un privātā sektora 
lēmumu pieņēmējiem nodrošinātu 
nepieciešamās vadlīnijas ekonomikas 
pārveidē. Tie kļūs par neatņemamu šīs 
programmas sastāvdaļu, tiklīdz par tiem 
tiks panākta vienošanās Savienības līmenī.

uzņēmējdarbības risinājumus. Ir 
nepieciešami resursu efektivitātes rādītāji 
un mērķi attiecībā uz ūdens, zemes un 
izejvielu izmantošanas ietekmi, kā arī 
oglekļa emisiju ietekmi, lai publiskā un 
privātā sektora lēmumu pieņēmējiem 
nodrošinātu nepieciešamās vadlīnijas 
ekonomikas pārveidē. Tie kļūs par 
neatņemamu šīs programmas sastāvdaļu, 
tiklīdz par tiem tiks panākta vienošanās 
Savienības līmenī.

Or. en


