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Muudatusettepanek 279
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

41. Selleks et muuta EL ressursitõhusaks, 
keskkonnasäästlikuks ja 
konkurentsivõimeliseks vähese CO2-
heitega majanduseks, tagatakse käesoleva 
programmiga 2020. aastaks järgmist.

41. Selleks et muuta 
konkurentsivõimeliseks vähese CO2-
heitega ringmajandus, mis on 
ressursitõhus ning kohtleb hoolivalt 
keskkonda ja ökosüsteeme, tuleks
käesoleva programmiga 2020. aastaks
tagada järgmist.

Or. it

Vt artikli 2 lõike 1 punkti b muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 280
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

41. Selleks et muuta EL ressursitõhusaks, 
keskkonnasäästlikuks ja 
konkurentsivõimeliseks vähese CO2-
heitega majanduseks, tagatakse käesoleva 
programmiga 2020. aastaks järgmist.

41. Selleks et muuta EL ressursitõhusaks,
keskkonnasõbralikuks ja 
konkurentsivõimeliseks vähese CO2-
heitega majanduseks, tagatakse käesoleva 
programmiga 2020. aastaks järgmist.

Or. fr

Muudatusettepanek 281
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – esimene lõik – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) EL on täitnud 2020. aasta kliima- ja 
energiaeesmärgid ning töötab selle nimel, 
et 2050. aastaks vähendada KHG heidet 
80–95 % võrreldes 1990. aasta tasemega, 
mis on osa ülemaailmsest püüdest hoida 
keskmise temperatuuri tõusu alla 2 °C.

(a) EL on täitnud kliima- ja 
energiaeesmärgid, mis kajastavad 
majanduskliimat ja ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooniga seotud 
rahvusvahelist olukorda.

Or. it

Muudatusettepanek 282
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) EL on täitnud 2020. aasta kliima- ja 
energiaeesmärgid ning töötab selle nimel, 
et 2050. aastaks vähendada KHG heidet 
80–95 % võrreldes 1990. aasta tasemega, 
mis on osa ülemaailmsest püüdest hoida 
keskmise temperatuuri tõusu alla 2 °C.

(a) EL on täitnud 2020. aasta kliima- ja 
energiaeesmärgid, loonud KHG 
heitkoguseid, taastuvenergiat ja 
energiatõhusust käsitlevatel siduvatel 
eesmärkidel põhineva energia- ja 
kliimapoliitika raamistiku aastani 2030
ning töötab selle nimel, et 2050. aastaks 
vähendada KHG heidet 80–95 % võrreldes 
1990. aasta tasemega, mis on osa 
ülemaailmsest püüdest hoida keskmise 
temperatuuri tõusu alla 2 °C.

Or. de

Muudatusettepanek 283
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) EL on täitnud 2020. aasta kliima- ja 
energiaeesmärgid ning töötab selle nimel, 

(a) EL on täitnud 2020. aasta kliima- ja 
energiaeesmärgid ning töötab selle nimel, 
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et 2050. aastaks vähendada KHG heidet 
80–95 % võrreldes 1990. aasta tasemega, 
mis on osa ülemaailmsest püüdest hoida 
keskmise temperatuuri tõusu alla 2 °C.

et 2050. aastaks vähendada KHG heidet 
80–95 % võrreldes 1990. aasta tasemega, 
mis on osa ülemaailmsest püüdest hoida 
keskmise temperatuuri tõusu alla 2 °C.
Kokku on lepitud 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkide ning energiatõhususe 
ja taastuvenergiaga seotud edasiste sihtide 
osas.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ELi tööstuse kõigi peamiste 
tööstussektorite kogu keskkonnamõju on 
oluliselt vähendatud ning ressursitõhusust 
suurendatud.

(b) ELi tööstuse kõigi peamiste 
tööstussektorite kogu keskkonnamõju on 
oluliselt vähendatud ning ressursitõhusust
on suurendatud ärivaldkonna parimaid 
tavasid tunnustavate turu- ja 
poliitikastiimulite kasutuselevõtmisega.
Ressursitõhusust on võimalik mõõta ja 
võrrelda toote kogu tootmisahela pikkuses 
ja olelusringi jooksul. 

Or. en

Muudatusettepanek 285
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ELi tööstuse kõigi peamiste 
tööstussektorite kogu keskkonnamõju on 
oluliselt vähendatud ning ressursitõhusust 
suurendatud.

(b) ELi tööstuse kõigi peamiste 
tööstussektorite kogu keskkonnamõju on 
oluliselt vähendatud ning ressursitõhusust 
suurendatud toorainete mitmeastmelise 
kasutamise põhimõtte kohaldamisega.
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Or. en

Selgitus

Ressursitõhususe suurendamise eesmärk peaks põhinema tooraine mitmeastmelise kasutamise 
põhimõttel, mis tagab suurima lisandväärtuse. 

Muudatusettepanek 286
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Tootmise ja tarbimise kogu 
keskkonnamõju on vähendatud, eriti toidu-
ja elamusektoris ning liikuvuse 
valdkonnas.

(c) Struktuurimuutused tootmise, 
tehnoloogia ja innovatsiooni vallas, 
samuti tarbimisharjumustes ja elustiilis 
on vähendanud tootmise ja tarbimise kogu 
keskkonnamõju, eriti toidu- ja 
elamusektoris ning liikuvuse valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 287
João Ferreira, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Toidu- ja elamusektori ning 
liikuvuse valdkonna keskkonnamõju on 
leevendatud ja samal ajal on kodanike 
jaoks kulusid vähendatud ruumilise 
planeerimise meetmetega, pakkudes 
kvaliteetset ja mõistliku hinnaga 
ühistransporti, vähendades transpordi osa 
toodete olelusringi jooksul ning 
kehtestades eeskirju ja majanduslikke 
stiimuleid, mis soodustavad toiduainete 
tootmist kohapeal ning töökoha ja kodu 
lähestikku asumist. 
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Or. pt

Muudatusettepanek 288
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Tegeletakse metsade seisundi 
halvenemise ennetamisega ning sellised 
kaubad ja tooted, mis võivad põhjustada 
metsade hävimist, kõrvaldatakse ELi 
turult.

Or. en

Muudatusettepanek 289
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Jäätmeid käideldakse turvaliselt 
ressursina, jäätmeteke isiku kohta on 
vähenenud absoluutarvudes, jäätmete 
energiakasutust on piiratud nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul ning tulemuslikult on 
välja juuritud selliste materjalide 
prügilasse ladestamine, mida saab 
ringlusse võtta ja kompostida.

(d) Jäätmeid käideldakse turvaliselt 
ressursina, jäätmeteke rahvamajanduse 
kogutoodangu suhtes on vähenemas ning
eriti lõpptarbija tekitatud sellised jäätmed, 
mida saab ringlusse võtta ja kompostida, 
suunatakse kõrvaldamise asemel järk-
järgult ringlussevõttu ja taaskasutusse.

Or. en

Muudatusettepanek 290
Giancarlo Scottà



PE508.028v01-00 8/69 AM\931426ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Jäätmeid käideldakse turvaliselt 
ressursina, jäätmeteke isiku kohta on 
vähenenud absoluutarvudes, jäätmete 
energiakasutust on piiratud nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul ning tulemuslikult on 
välja juuritud selliste materjalide 
prügilasse ladestamine, mida saab 
ringlusse võtta ja kompostida.

(d) Jäätmeid käideldakse turvaliselt 
ressursina, jäätmeteke rahvamajanduse 
kogutoodangu suhtes on vähenemas ning
sellised jäätmed, mida saab ringlusse võtta 
ja kompostida, suunatakse tõepoolest 
ringlussevõttu ja taaskasutusse.

Or. it

Muudatusettepanek 291
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Jäätmeid käideldakse turvaliselt 
ressursina, jäätmeteke isiku kohta on 
vähenenud absoluutarvudes, jäätmete 
energiakasutust on piiratud nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul ning tulemuslikult on 
välja juuritud selliste materjalide 
prügilasse ladestamine, mida saab ringlusse 
võtta ja kompostida.

(d) Jäätmeid käideldakse turvaliselt 
ressursina, jäätmeteke isiku kohta on 
vähenenud, jäätmete energiakasutust on 
piiratud nii, et see on lubatud ainult 
ringlusse mittevõetavate materjalide puhul,
ning selliste materjalide prügilasse 
ladestamine, mida saab ringlusse võtta ja 
kompostida, on viidud miinimumini, 
võttes arvesse prügilaid käsitleva direktiivi 
1999/31/EÜ artikli 5 lõikes 2 sätestatud 
edasilükkamisi.

Or. en

Muudatusettepanek 292
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – esimene lõik – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Jäätmeid käideldakse turvaliselt 
ressursina, jäätmeteke isiku kohta on 
vähenenud absoluutarvudes, jäätmete 
energiakasutust on piiratud nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul ning tulemuslikult on 
välja juuritud selliste materjalide prügilasse 
ladestamine, mida saab ringlusse võtta ja
kompostida.

(d) Jäätmeid käideldakse turvaliselt 
ressursina, jäätmeteke isiku kohta on 
vähenenud absoluutarvudes, jäätmete 
energiakasutust on piiratud nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul ning tulemuslikult on 
välja juuritud selliste materjalide prügilasse 
ladestamine, mida saab ringlusse võtta, 
kompostida ja põletada.

Or. en

Muudatusettepanek 293
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Jäätmeid käideldakse turvaliselt 
ressursina, jäätmeteke isiku kohta on 
vähenenud absoluutarvudes, jäätmete 
energiakasutust on piiratud nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul ning tulemuslikult on 
välja juuritud selliste materjalide prügilasse 
ladestamine, mida saab ringlusse võtta ja 
kompostida.

(d) Jäätmeid käideldakse turvaliselt 
ressursina, jäätmeteke isiku kohta on 
vähenenud absoluutarvudes, jäätmete 
energiakasutust on piiratud nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul ning tulemuslikult on 
välja juuritud selliste materjalide prügilasse 
ladestamine, mida saab ringlusse võtta ja 
kompostida, tehes seda järk-järgult ja 
vastavalt iga liikmesriigi tegelikule 
valmidusele täita see eesmärk.

Or. lt

Muudatusettepanek 294
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – esimene lõik – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Jäätmeid käideldakse turvaliselt 
ressursina, jäätmeteke isiku kohta on 
vähenenud absoluutarvudes, jäätmete 
energiakasutust on piiratud nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul ning tulemuslikult on 
välja juuritud selliste materjalide prügilasse 
ladestamine, mida saab ringlusse võtta ja 
kompostida.

(d) Jäätmeteket välditakse ja jäätmeid 
käideldakse turvaliselt ressursina, 
jäätmeteke isiku kohta on vähenenud 
absoluutarvudes, jäätmete energiakasutust 
on piiratud nii, et see on lubatud ainult
mittekompostitavate ja ringlusse 
mittevõetavate materjalide puhul ning 
tulemuslikult on välja juuritud selliste 
materjalide prügilasse ladestamine, mida 
saab ringlusse võtta ja kompostida.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Täielikult rakendada kliima- ja
energiapaketti ning kokku leppida ELi 
kliima- ja energiapoliitika raamistikus 
ajavahemikuks pärast 2020. aastat.

(a) Kliima- ja energiapaketi rakendamise 
külmutamine, välja arvatud 
energiatõhususe standardid, kuni 
rahvusvahelisel tasandil allkirjastatakse 
uus õiguslikult siduv üleilmne kokkulepe 
vähendada 2050. aastaks KHG heidet 80–
95% võrreldes 1990. aasta tasemega, mis 
on osa ülemaailmsest püüdest hoida 
keskmise temperatuuri tõusu alla 2 °C. 

Or. it

Muudatusettepanek 296
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Täielikult rakendada kliima- ja 
energiapaketti ning kokku leppida ELi 
kliima- ja energiapoliitika raamistikus
ajavahemikuks pärast 2020. aastat.

(a) Täielikult rakendada kliima- ja 
energiapaketti ning olla valmis pidama 
läbirääkimisi ELi kliima- ja 
energiapoliitika raamistiku üle
ajavahemikuks pärast 2020. aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Täielikult rakendada kliima- ja 
energiapaketti ning kokku leppida ELi 
kliima- ja energiapoliitika raamistikus 
ajavahemikuks pärast 2020. aastat.

(a) Täielikult rakendada kliima- ja 
energiapaketti ning kokku leppida ELi 
kliima- ja energiapoliitika raamistikus 
ajavahemikuks pärast 2020. aastat, seades 
selleks 2030. aastaks kolm õiguslikult 
siduvat eesmärki kooskõlas vahe-
eesmärkidega, mis on sätestatud 
edenemiskavas „Konkurentsivõimeline 
vähese CO2-heitega majandus aastaks 
2050”, sealhulgas 2020. aasta 
kliimaeesmärgi hinnanguline 30%-line 
suurendamine. 

Or. en

Muudatusettepanek 298
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Üldistada parimate võimalike tehnikate 
kohaldamist ja rohkem pingutada selleks, 

(b) Üldistada tööstusheidete direktiivi 
kohaselt parimate võimalike tehnikate 
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et võetaks kasutusele tärkavad 
innovatiivsed tehnoloogiad, protsessid ja 
teenused.

kohaldamist ja rohkem pingutada selleks, 
et võetaks kasutusele tärkavad 
innovatiivsed tehnoloogiad, protsessid ja 
teenused.

Or. en

Muudatusettepanek 299
João Ferreira, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Vähendada toodete olelusringi 
jooksul pakendamise ja transpordi 
kasutamist.

Or. pt

Muudatusettepanek 300
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Anda hoogu avaliku ja erasektori 
teadus- ja innovatsioonipingutustele, mida 
on vaja innovatiivsete tehnoloogiate, 
süsteemide ja ärimudelite 
kasutuselevõtuks, millega kiirendatakse 
üleminekut vähese CO2-heitega
ressursitõhusale majandusele ja 
vähendatakse üleminekukulu.

(c) Anda hoogu avaliku ja erasektori 
teadus- ja innovatsioonipingutustele, mida 
on vaja innovatiivsete tehnoloogiate, 
süsteemide ja ärimudelite 
kasutuselevõtuks, millega suurendatakse
vähese CO2-heitega ressursitõhusa 
majanduse konkurentsivõimet ja 
kulutõhusust.

Or. it

Muudatusettepanek 301
Christa Klaß, Britta Reimers
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Anda hoogu avaliku ja erasektori 
teadus- ja innovatsioonipingutustele, mida 
on vaja innovatiivsete tehnoloogiate, 
süsteemide ja ärimudelite 
kasutuselevõtuks, millega kiirendatakse 
üleminekut vähese CO2-heitega 
ressursitõhusale majandusele ja 
vähendatakse üleminekukulu.

(c) Anda hoogu avaliku ja erasektori 
teadus- ja innovatsioonipingutustele, mida 
on vaja innovatiivsete tehnoloogiate, 
süsteemide ja ärimudelite 
kasutuselevõtuks, millega kiirendatakse 
üleminekut vähese CO2-heitega 
ressursitõhusale majandusele ja 
vähendatakse üleminekukulu ning 
aidatakse kaasa toidu raiskamise olulisele 
vähendamisele kogu toidutarneahelas.

Or. de

Muudatusettepanek 302
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Kehtestada 2015. aastaks 
ressursitõhususe tegevuskaval põhinevad 
ressursitõhususe näitajad ja eesmärgid. 
Võtta kasutusele Euroopa poolaasta 
raames kohaldatav põhinäitaja ja -
eesmärk, mida täiendatakse näitajatega 
maa, süsiniku, vee ja materjalide 
kasutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Kehtestada 2015. aastaks 
ressursitõhususe näitajad ja eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 304
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Rajada ühtsem raamistik säästvale 
tootmisele ja tarbimisele. Vaadata läbi 
tooteid käsitlevad õigusaktid, et parandada 
toodete keskkonnatoimet ja 
ressursitõhusust kogu nende olelusringi 
jooksul. Seada sihtmärgid tarbimise 
kogumõju vähendamiseks.

(d) Rajada ühtsem õiguslik raamistik 
säästvale tootmisele ja tarbimisele, 
hõlmates kogu tootmistsükli alates 
säästvast tarnimisest kuni kasutusaja lõpu 
järgse taaskasutamiseni. Vaadata läbi 
tooteid käsitlevad õigusaktid, et parandada 
toodete keskkonnatoimet ja 
ressursitõhusust kogu nende olelusringi 
jooksul, suurendades kehtivate 
õigusaktide kooskõla ja töötades välja 
eesrindliku lähenemisviisi. Stimuleerida 
tarbijate nõudlust keskkonnasäästlike 
toodete ja teenuste järele, suurendades 
nende kättesaadavust, taskukohasust, 
funktsionaalsust ja atraktiivsust. Seada
2015. aastaks sihtmärgid tarbimise 
kogumõju vähendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 305
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Rajada ühtsem raamistik säästvale 
tootmisele ja tarbimisele. Vaadata läbi 
tooteid käsitlevad õigusaktid, et parandada 
toodete keskkonnatoimet ja 
ressursitõhusust kogu nende olelusringi 
jooksul. Seada sihtmärgid tarbimise 
kogumõju vähendamiseks.

(d) Rajada ühtsem raamistik säästvale 
tootmisele ja tarbimisele, koondades 
vajaduse korral kehtivad õigusaktid 
sidusasse õiguslikku raamistikku. Vaadata 
läbi tooteid käsitlevad õigusaktid, et 
parandada toodete keskkonnatoimet ja 
ressursitõhusust kogu nende olelusringi 
jooksul. Stimuleerida tarbijate nõudlust 
keskkonnasäästlike toodete ja teenuste 
järele. Kehtestada näitajad ja seada 
sihtmärgid tarbimise kogumõju 
vähendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 306
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Rajada ühtsem raamistik säästvale 
tootmisele ja tarbimisele. Vaadata läbi 
tooteid käsitlevad õigusaktid, et parandada 
toodete keskkonnatoimet ja 
ressursitõhusust kogu nende olelusringi 
jooksul. Seada sihtmärgid tarbimise 
kogumõju vähendamiseks.

(d) Rajada ühtsem raamistik säästvale 
tootmisele ja tarbimisele. Vaadata läbi 
tooteid käsitlevad õigusaktid, et parandada 
toodete keskkonnatoimet ja 
ressursitõhusust kogu nende olelusringi 
jooksul. Seada sihtmärgid tarbimise 
kogumõju vähendamiseks ning takistada 
tõendatult keskkonda kahjustavate toodete 
turulepääsu.

Or. en

Selgitus

Mittetoksiline, puhas ja tervislik keskkond ning ohutute tarbekaupade innovatsioon on 
saavutatavad üksnes juhul, kui keskkonnale kahjulike toodete suhtes kehtestatakse piirangud. 



PE508.028v01-00 16/69 AM\931426ET.doc

ET

Muudatusettepanek 307
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Rajada ühtsem raamistik säästvale 
tootmisele ja tarbimisele. Vaadata läbi 
tooteid käsitlevad õigusaktid, et parandada 
toodete keskkonnatoimet ja 
ressursitõhusust kogu nende olelusringi 
jooksul. Seada sihtmärgid tarbimise 
kogumõju vähendamiseks.

(d) Rajada ühtsem raamistik säästvale 
tootmisele ja tarbimisele. Vaadata läbi 
tooteid käsitlevad õigusaktid, et parandada 
toodete keskkonnatoimet ja 
ressursitõhusust kogu nende olelusringi 
jooksul, võttes arvesse mitmeastmelise 
materjalikasutuse põhimõtet. Seada 
sihtmärgid tarbimise kogumõju 
vähendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 308
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Suurendada jõupingutusi, et 
saavutada eesmärk, mille kohaselt 
vähemalt 50% riigihangete suhtes 
kohaldatakse keskkonnahoidlike 
riigihangete kriteeriume, ning luua 
keskkonnahoidlike tellijate vabatahtlik 
võrgustik ELi ettevõtete jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 309
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Rakendada täielikult ELi jäätmealaseid 
õigusakte. See hõlmab jäätmehierarhia 
kohaldamist ja turupõhiste instrumentide ja 
meetmete tõhusat kasutamist selle
tagamiseks, et järk-järgult lõpetatakse 
prügilasse ladestamine, jäätmete 
energiakasutust piiratakse nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul, ringlussevõetud
jäätmeid kasutatakse ELis tooraine 
peamise ja usaldusväärse allikana, ohtlikke
jäätmeid käideldakse turvaliselt ja nende
teket vähendatakse, ebaseaduslik 
jäätmevedu juuritakse välja ja 
keskkonnahoidliku ringlussevõtu tõkked 
siseturul kõrvaldatakse.

(e) Rakendada täielikult ELi jäätmealaseid 
õigusakte ja viia 2020. aastaks 
jäätmekogused nullilähedaseks. See 
hõlmab jäätmehierarhia kohaldamist ja 
turupõhiste instrumentide ja meetmete 
tõhusat kasutamist jäätmetekke 
vähendamiseks, korduskasutamise 
edendamiseks, ringlussevõtu kõrge 
kvaliteedi ja mürgivabade 
materjalitsüklite tagamiseks selliselt, et 
jäätmeid kasutatakse ELis tooraine 
peamise ja usaldusväärse allikana, et 
luuakse kvaliteetne, jäätmeid nende 
tekkimisjärgus eristav süsteem, et 
jäätmete energiakasutust on piiratud nii, 
et see on lubatud ainult 
mittekompostitavate ja ringlusse 
mittevõetavate materjalide puhul, et järk-
järgult ja tõhusalt lõpetatakse prügilasse 
ladestamine, v.a teatavate ohtlike jäätmete 
puhul, kui prügila on turvalisim 
kõrvaldamisviis, ning et ohtlike jäätmete 
teket vähendatakse tunduvalt ja nende
käitlemine on turvaline. Ebaseaduslik
jäätmevedu juuritakse välja ja 
keskkonnahoidliku ringlussevõtu tõkked 
siseturul kõrvaldatakse. See nõuab 
ringlussevõtu, korduskasutamise ja 
jäätmetekke vältimisega seotud 
kaugeleulatuvate eesmärkide korrapärast 
seadmist kõigis jäätmeid käsitlevates ELi 
poliitikavaldkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 310
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Rakendada täielikult ELi jäätmealaseid 
õigusakte. See hõlmab jäätmehierarhia 
kohaldamist ja turupõhiste instrumentide ja 
meetmete tõhusat kasutamist selle 
tagamiseks, et järk-järgult lõpetatakse 
prügilasse ladestamine, jäätmete 
energiakasutust piiratakse nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul, ringlussevõetud 
jäätmeid kasutatakse ELis tooraine
peamise ja usaldusväärse allikana, ohtlikke 
jäätmeid käideldakse turvaliselt ja nende 
teket vähendatakse, ebaseaduslik 
jäätmevedu juuritakse välja ja 
keskkonnahoidliku ringlussevõtu tõkked 
siseturul kõrvaldatakse.

(e) Rakendada täielikult ELi jäätmealaseid 
õigusakte. See hõlmab jäätmehierarhia 
kohaldamist ja turupõhiste instrumentide ja 
meetmete tõhusat kasutamist selle 
tagamiseks, et ringlusse võtmiseks ja 
kompostimiseks sobivad jäätmed 
tõepoolest ka suunatakse ringlusse ja 
taaskasutusse, ringlussevõetud jäätmeid 
kasutatakse ELis tooraine täiendava
usaldusväärse allikana, ohtlikke jäätmeid 
käideldakse turvaliselt ja nende teket 
vähendatakse, ebaseaduslik jäätmevedu 
juuritakse välja ja keskkonnahoidliku 
ringlussevõtu tõkked siseturul 
kõrvaldatakse.

Or. it

Muudatusettepanek 311
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Rakendada täielikult ELi jäätmealaseid 
õigusakte. See hõlmab jäätmehierarhia 
kohaldamist ja turupõhiste instrumentide 
ja meetmete tõhusat kasutamist selle 
tagamiseks, et järk-järgult lõpetatakse 
prügilasse ladestamine, jäätmete 
energiakasutust piiratakse nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul, ringlussevõetud 
jäätmeid kasutatakse ELis tooraine 
peamise ja usaldusväärse allikana, ohtlikke 
jäätmeid käideldakse turvaliselt ja nende 
teket vähendatakse, ebaseaduslik 
jäätmevedu juuritakse välja ja 
keskkonnahoidliku ringlussevõtu tõkked 
siseturul kõrvaldatakse.

(e) Rakendada täielikult ELi jäätmealaseid 
õigusakte. See hõlmab jäätmehierarhia 
kohaldamist vastavalt jäätmete 
raamdirektiivile olelusringipõhise 
lähenemisviisi alusel ja meetmete tõhusat 
kasutamist selle tagamiseks, et eriti 
lõpptarbija tekitatud sellised jäätmed, 
mida saab ringlusse võtta ja kompostida, 
suunatakse kõrvaldamise asemel järk-
järgult ringlussevõttu ja taaskasutusse, 
ringlussevõetud jäätmeid kasutatakse ELis 
tooraine peamise ja usaldusväärse allikana, 
ohtlikke jäätmeid käideldakse turvaliselt ja 
nende teket vähendatakse, ebaseaduslik 
jäätmevedu juuritakse välja ja 
keskkonnahoidliku ringlussevõtu tõkked 
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siseturul kõrvaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Rakendada täielikult ELi jäätmealaseid 
õigusakte. See hõlmab jäätmehierarhia 
kohaldamist ja turupõhiste instrumentide ja 
meetmete tõhusat kasutamist selle 
tagamiseks, et järk-järgult lõpetatakse
prügilasse ladestamine, jäätmete 
energiakasutust piiratakse nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul, ringlussevõetud 
jäätmeid kasutatakse ELis tooraine 
peamise ja usaldusväärse allikana, ohtlikke 
jäätmeid käideldakse turvaliselt ja nende 
teket vähendatakse, ebaseaduslik 
jäätmevedu juuritakse välja ja 
keskkonnahoidliku ringlussevõtu tõkked 
siseturul kõrvaldatakse.

(e) Rakendada täielikult ELi jäätmealaseid 
õigusakte. See hõlmab viieastmelise
jäätmehierarhia kohaldamist ja turupõhiste 
instrumentide ja meetmete tõhusat 
kasutamist selle tagamiseks, et järk-järgult
kehtestatakse ELi tasandil prügilasse
ladestamise üldine keeld, jäätmete 
energiakasutust piiratakse nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate ja 
bioloogiliselt lagundamatute materjalide 
puhul, ringlussevõetud jäätmeid 
kasutatakse ELis tooraine peamise ja 
usaldusväärse allikana, ning sellest 
tulenevalt kasvab ringlussevõtu tasuvus ja 
nõudlus teiseste toormaterjalide järele,
ohtlikke jäätmeid käideldakse turvaliselt ja 
nende teket vähendatakse, ebaseaduslik 
jäätmevedu juuritakse välja (muu hulgas 
rangema järelevalve abil) ja 
keskkonnahoidliku ringlussevõtu tõkked 
siseturul kõrvaldatakse.

Or. de

Muudatusettepanek 313
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Rakendada täielikult ELi jäätmealaseid 
õigusakte. See hõlmab jäätmehierarhia 
kohaldamist ja turupõhiste instrumentide ja 
meetmete tõhusat kasutamist selle 
tagamiseks, et järk-järgult lõpetatakse 
prügilasse ladestamine, jäätmete 
energiakasutust piiratakse nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul, ringlussevõetud 
jäätmeid kasutatakse ELis tooraine 
peamise ja usaldusväärse allikana, ohtlikke 
jäätmeid käideldakse turvaliselt ja nende 
teket vähendatakse, ebaseaduslik 
jäätmevedu juuritakse välja ja 
keskkonnahoidliku ringlussevõtu tõkked 
siseturul kõrvaldatakse.

(e) Rakendada täielikult ELi jäätmealaseid 
õigusakte. See hõlmab jäätmehierarhia 
kohaldamist ja turupõhiste instrumentide ja 
meetmete tõhusat kasutamist selle 
tagamiseks, et järk-järgult lõpetatakse 
prügilasse ladestamine, ringlusse 
mittevõetavate materjalide energiakasutus 
viiakse miinimumini, ringlussevõetud 
jäätmeid kasutatakse ELis tooraine 
peamise ja usaldusväärse allikana, ohtlikke 
jäätmeid käideldakse turvaliselt ja nende 
teket vähendatakse, ebaseaduslik 
jäätmevedu juuritakse välja ja 
keskkonnahoidliku ringlussevõtu tõkked 
siseturul kõrvaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 314
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Rakendada täielikult ELi jäätmealaseid 
õigusakte. See hõlmab jäätmehierarhia 
kohaldamist ja turupõhiste instrumentide ja 
meetmete tõhusat kasutamist selle 
tagamiseks, et järk-järgult lõpetatakse
prügilasse ladestamine, jäätmete 
energiakasutust piiratakse nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul, ringlussevõetud 
jäätmeid kasutatakse ELis tooraine 
peamise ja usaldusväärse allikana, ohtlikke 
jäätmeid käideldakse turvaliselt ja nende 
teket vähendatakse, ebaseaduslik 
jäätmevedu juuritakse välja ja 
keskkonnahoidliku ringlussevõtu tõkked 
siseturul kõrvaldatakse.

(e) Rakendada täielikult ELi jäätmealaseid 
õigusakte. See hõlmab jäätmehierarhia 
kohaldamist ja turupõhiste instrumentide ja 
meetmete tõhusat kasutamist selle 
tagamiseks, et prügilasse ladestamine
viiakse miinimumini, jäätmete 
energiakasutust piiratakse nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul, ringlussevõetud 
jäätmeid kasutatakse ELis tooraine 
peamise ja usaldusväärse allikana, ohtlikke 
jäätmeid käideldakse turvaliselt ja nende 
teket vähendatakse, ebaseaduslik 
jäätmevedu juuritakse välja ja 
keskkonnahoidliku ringlussevõtu tõkked 
siseturul kõrvaldatakse.
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Or. en

Muudatusettepanek 315
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Rakendada täielikult ELi jäätmealaseid 
õigusakte. See hõlmab jäätmehierarhia 
kohaldamist ja turupõhiste instrumentide ja 
meetmete tõhusat kasutamist selle 
tagamiseks, et järk-järgult lõpetatakse 
prügilasse ladestamine, jäätmete 
energiakasutust piiratakse nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul, ringlussevõetud 
jäätmeid kasutatakse ELis tooraine 
peamise ja usaldusväärse allikana, ohtlikke 
jäätmeid käideldakse turvaliselt ja nende 
teket vähendatakse, ebaseaduslik 
jäätmevedu juuritakse välja ja 
keskkonnahoidliku ringlussevõtu tõkked 
siseturul kõrvaldatakse.

(e) Rakendada täielikult ELi jäätmealaseid 
õigusakte. See hõlmab jäätmehierarhia 
kohaldamist ja turupõhiste instrumentide ja 
meetmete tõhusat kasutamist selle 
tagamiseks, et järk-järgult lõpetatakse 
prügilasse ladestamine, jäätmete 
energiakasutust piiratakse nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul, ringlussevõetud 
jäätmeid kasutatakse ELis tooraine 
peamise ja usaldusväärse allikana, ohtlikke 
jäätmeid käideldakse turvaliselt ja nende 
teket vähendatakse, ebaseaduslik 
jäätmevedu praktiliselt lõpetatakse ja 
keskkonnahoidliku ringlussevõtu tõkked 
siseturul kõrvaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 316
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Rakendada täielikult ELi jäätmealaseid 
õigusakte. See hõlmab jäätmehierarhia 
kohaldamist ja turupõhiste instrumentide ja 
meetmete tõhusat kasutamist selle 
tagamiseks, et järk-järgult lõpetatakse 
prügilasse ladestamine, jäätmete 
energiakasutust piiratakse nii, et see on 

(e) Rakendada täielikult ELi jäätmealaseid 
õigusakte. See hõlmab jäätmehierarhia 
kohaldamist ja turupõhiste instrumentide ja 
meetmete tõhusat kasutamist selle 
tagamiseks, et järk-järgult lõpetatakse 
prügilasse ladestamine, jäätmete 
energiakasutust piiratakse nii, et see on 
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lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul, ringlussevõetud 
jäätmeid kasutatakse ELis tooraine 
peamise ja usaldusväärse allikana, ohtlikke 
jäätmeid käideldakse turvaliselt ja nende 
teket vähendatakse, ebaseaduslik 
jäätmevedu juuritakse välja ja 
keskkonnahoidliku ringlussevõtu tõkked 
siseturul kõrvaldatakse.

lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul, stimuleeritakse 
mürgivabu materjalitsükleid, et
ringlussevõetud jäätmeid saaks kasutada
ELis tooraine peamise ja usaldusväärse 
allikana, ohtlikke jäätmeid käideldakse 
turvaliselt ja nende teket vähendatakse, 
ebaseaduslik jäätmevedu juuritakse välja ja 
keskkonnahoidliku ringlussevõtu tõkked 
siseturul kõrvaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Rakendada täielikult ELi jäätmealaseid 
õigusakte. See hõlmab jäätmehierarhia 
kohaldamist ja turupõhiste instrumentide ja 
meetmete tõhusat kasutamist selle 
tagamiseks, et järk-järgult lõpetatakse 
prügilasse ladestamine, jäätmete 
energiakasutust piiratakse nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul, ringlussevõetud 
jäätmeid kasutatakse ELis tooraine 
peamise ja usaldusväärse allikana, ohtlikke 
jäätmeid käideldakse turvaliselt ja nende 
teket vähendatakse, ebaseaduslik 
jäätmevedu juuritakse välja ja 
keskkonnahoidliku ringlussevõtu tõkked 
siseturul kõrvaldatakse.

(e) Rakendada täielikult ja karmistada ELi 
jäätmealaseid õigusakte ning vähendada 
jäätmekogused nullilähedaseks. See 
hõlmab jäätmehierarhia ranget
kohaldamist ja turupõhiste instrumentide ja 
meetmete tõhusat kasutamist selle 
tagamiseks, et järk-järgult lõpetatakse 
prügilasse ladestamine, jäätmete 
energiakasutust piiratakse nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul, stimuleeritakse 
mürgivabu materjalitsükleid, et
ringlussevõetud jäätmeid kasutataks ELis 
tooraine peamise ja usaldusväärse allikana,
luuakse kvaliteetne, jäätmeid nende 
tekkimisjärgus eristav süsteem, ohtlikke 
jäätmeid käideldakse turvaliselt ja nende 
teket vähendatakse, ebaseaduslik 
jäätmevedu juuritakse välja ja 
keskkonnahoidliku ringlussevõtu tõkked 
siseturul kõrvaldatakse. See nõuab ELi 
jäätmepoliitika korrapärast läbivaatamist, 
pidades silmas sihiks võetud 
ringmajandusele üleminekut, ning 
ringlussevõtu ja jäätmetekke vältimisega 
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seotud kaugeleulatuvate eesmärkide 
seadmist.

Or. en

Muudatusettepanek 318
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) Töötada välja uus õigusakt, mis 
ajendaks biomassi piiratud ressurssi 
tõhusamalt kasutama, lähtudes üldise 
kättesaadavuse hinnangust, kehtestades 
mitmetasandilise kasutuse põhimõtte ja 
tugimeetmed, ning mis tagaks, et mis 
tahes sektoris kasutatakse biomassi vaid 
sellises üldkoguses, mida suudavad 
säästvalt toota ökosüsteemid.

Or. en

Muudatusettepanek 319
João Ferreira, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Parandada veekasutuse tõhusust, seades 
eesmärke valgala tasandil ja kasutades 
selliseid turumehhanisme nagu veehinna 
määramine.

(f) Parandada veekasutuse tõhusust, seades
valgala majandamiskavades eesmärke ja 
kontrollides nende täitmist, tugevdades 
veeressursi avalikku haldust, luues 
rohkem kvalifitseeritud töökohti ning 
tagades teenuste jaoks piisavalt eelarvelisi 
vahendeid ja investeerimisvõimalusi.

Or. pt
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Muudatusettepanek 320
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Parandada veekasutuse tõhusust, seades 
eesmärke valgala tasandil ja kasutades
selliseid turumehhanisme nagu veehinna
määramine.

(f) Parandada veekasutuse tõhusust, seades 
eesmärke valgala tasandil ja kõige 
kulutasuvamate turumehhanismide 
alusel, kasutades muu hulgas ka veehinna
määramist.

Or. en

Muudatusettepanek 321
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Parandada veekasutuse tõhusust, seades 
eesmärke valgala tasandil ja kasutades 
selliseid turumehhanisme nagu veehinna 
määramine.

(f) Parandada veekasutuse tõhusust, seades 
eesmärke valgala tasandil ja kasutades 
selliseid turumehhanisme nagu veehinna 
määramine, samuti suurendades teadmisi 
ja informeeritust, tõhustades juhtimist ja 
investeerimist ning viies veeküsimused 
sisse ka muudesse 
poliitikavaldkondadesse.

Or. en

Muudatusettepanek 322
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Parandada veekasutuse tõhusust, seades (f) Parandada veekasutuse tõhusust, seades 
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eesmärke valgala tasandil ja kasutades 
selliseid turumehhanisme nagu veehinna 
määramine.

eesmärke valgala tasandil ja kasutades 
selliseid turumehhanisme nagu veehinna 
määramine vastavalt veepoliitika 
raamdirektiivi artiklile 9.

Or. en

Muudatusettepanek 323
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Parandada veekasutuse tõhusust, seades 
eesmärke valgala tasandil ja kasutades 
selliseid turumehhanisme nagu veehinna 
määramine.

(f) Parandada veekasutuse tõhusust, seades 
eesmärke valgala tasandil ja seoses reovee 
ringlussevõtuga ning kasutades selliseid 
turumehhanisme nagu veehinna 
määramine.

Or. fr

Muudatusettepanek 324
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Parandada veekasutuse tõhusust, seades 
eesmärke valgala tasandil ja kasutades 
selliseid turumehhanisme nagu veehinna 
määramine.

(f) Parandada veekasutuse tõhusust, seades 
eesmärke valgala tasandil, kehtestades 
eeskirjad käideldud reovee kasutamiseks 
ja kasutades selliseid turumehhanisme 
nagu veehinna määramine.

Or. fr

Selgitus

Looduskeskkonnast võetud ja hiljem sinna tagasi lastud veele tuleb kehtestada eristaatus. 
Nagu on öeldud Euroopa veevarude kaitsmise kavas, selgitab komisjon välja, milline ELi 
tasandi õigusakt oleks vee taaskasutuse stimuleerimiseks ja samal ajal nõutaval tasemel 
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rahvatervise ja keskkonnakaitse säilitamiseks sobivaim, ning viib läbi asjakohase 
mõjuhindamise. 

Muudatusettepanek 325
João Ferreira, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) Tagada inimkasutuseks vajaliku vee 
allikatele keskendudes veevarude 
kvantiteet ja kvaliteet, säilitades ja 
parandades selleks eelkõige looduslikke ja 
kunstlikke hoidlaid, pöörates erilist 
tähelepanu põhjaveekihtide 
majandamisele ja pinnase 
veekogumisvõimele, jälgides ja 
kontrollides vee varude ja kvaliteedi 
muutumist.

Or. pt

Muudatusettepanek 326
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) Võtta arvesse ELi biomajanduse 
strateegias käsitletud meetmed 
taastuvressursside jätkusuutlikuks 
tootmiseks ja kasutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 327
Dan Jørgensen
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – teine lõik – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) Kehtestada toiduainete jaoks uued 
keskkonnahoidlike riigihangete eeskirjad 
ning keskkonna ja loomade heaolu 
tagamise kriteeriumid. 

Or. en

Muudatusettepanek 328
João Ferreira, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

44. Rahuldava kvaliteediga vee 
kättesaadavus on jätkuvalt probleemne 
mitmes ELi maapiirkonnas, samas kui 
Euroopa suplusvee hea kvaliteedi tagamine 
tooks kasu nii inimeste tervisele kui ka ELi 
turismitööstusele. Üha sagedamini 
esinevate üleujutuste kahjulikud tagajärjed 
inimeste tervisele ja majandustegevusele 
on osaliselt tingitud muutustest veeringes 
ja maakasutuses.

44. Rahuldava kvaliteediga vee 
kättesaadavus on jätkuvalt probleemne 
mitmes ELi maapiirkonnas, samas kui 
Euroopa suplusvee hea kvaliteedi tagamine 
tooks kasu nii inimeste tervisele kui ka ELi 
turismitööstusele. Üha sagedamini 
esinevate üleujutuste kahjulikud tagajärjed 
inimeste tervisele ja majandustegevusele 
on peamiselt tingitud küündimatust 
territoriaalpoliitikast ja lammialade 
hõivamisest.

Or. pt

Muudatusettepanek 329
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

44. Rahuldava kvaliteediga vee 
kättesaadavus on jätkuvalt probleemne

44. Rahuldava kvaliteediga vee 
kättesaadavus ning reovee kogumine ja 
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mitmes ELi maapiirkonnas, samas kui 
Euroopa suplusvee hea kvaliteedi tagamine 
tooks kasu nii inimeste tervisele kui ka ELi 
turismitööstusele. Üha sagedamini 
esinevate üleujutuste kahjulikud tagajärjed 
inimeste tervisele ja majandustegevusele 
on osaliselt tingitud muutustest veeringes 
ja maakasutuses.

käitlemine on jätkuvalt ebapiisav mitmes 
ELi maapiirkonnas, samas kui Euroopa 
suplusvee hea kvaliteedi tagamine tooks 
kasu nii inimeste tervisele kui ka ELi 
turismitööstusele. Üha sagedamini 
esinevate üleujutuste kahjulikud tagajärjed 
inimeste tervisele ja majandustegevusele 
on osaliselt tingitud muutustest veeringes 
ja maakasutuses.

Or. lt

Muudatusettepanek 330
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

44. Rahuldava kvaliteediga vee 
kättesaadavus on jätkuvalt probleemne 
mitmes ELi maapiirkonnas, samas kui 
Euroopa suplusvee hea kvaliteedi tagamine 
tooks kasu nii inimeste tervisele kui ka ELi 
turismitööstusele. Üha sagedamini 
esinevate üleujutuste kahjulikud tagajärjed 
inimeste tervisele ja majandustegevusele 
on osaliselt tingitud muutustest veeringes 
ja maakasutuses.

44. Rahuldava kvaliteediga vee 
kättesaadavus on jätkuvalt probleemne 
mitmes ELi maapiirkonnas, samas kui 
Euroopa suplusvee hea kvaliteedi tagamine 
tooks kasu nii inimeste tervisele kui ka ELi 
turismitööstusele. Veevarustuse 
erastamine on kaasa toonud ohu tervisele, 
eelkõige seal, kus veega seotud õigused on 
omandanud suured kontsernid. Vee 
kvaliteedi säilitamiseks, parandamiseks ja 
kaitsmiseks on erastamiskeeld joogiveega 
varustamise valdkonnas vältimatu. Üha 
sagedamini esinevate üleujutuste 
kahjulikud tagajärjed inimeste tervisele ja 
majandustegevusele on osaliselt tingitud 
muutustest veeringes ja maakasutuses.

Or. de

Selgitus

Veevarustuse erastamine Portugalis on kaasa toonud 400%-lise hinnatõusu ja veekvaliteedi 
halvenemise. Võitlus vee eest muutub lähikümnenditel pingsamaks; seepärast peavad 
veevarud jääma või tagasi minema riigi omandisse ning rangema avaliku järelevalve alla.
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Muudatusettepanek 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

44. Rahuldava kvaliteediga vee 
kättesaadavus on jätkuvalt probleemne 
mitmes ELi maapiirkonnas, samas kui 
Euroopa suplusvee hea kvaliteedi tagamine 
tooks kasu nii inimeste tervisele kui ka ELi 
turismitööstusele. Üha sagedamini 
esinevate üleujutuste kahjulikud tagajärjed 
inimeste tervisele ja majandustegevusele 
on osaliselt tingitud muutustest veeringes 
ja maakasutuses.

44. Rahuldava kvaliteediga vee 
kättesaadavus on jätkuvalt probleemne 
mitmes ELi maapiirkonnas, samas kui 
Euroopa suplusvee hea kvaliteedi tagamine 
tooks kasu nii inimeste tervisele kui ka ELi 
turismitööstusele. Üha sagedamini 
esinevate üleujutuste kahjulikud tagajärjed 
inimeste tervisele ja majandustegevusele 
on osaliselt tingitud muutustest veeringes 
ja maakasutuses. Et aidata tagada vee 
kvaliteeti käsitlevate ELi õigusaktide 
järgimine, tuleb võtta meetmeid looduslike 
jõekallaste taastamiseks ja nendega 
piirnevate alade taasmetsastamiseks. 

Or. es

Muudatusettepanek 332
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

42. ELi keskkonnaalased õigusaktid on 
toonud märkimisväärset kasu 
rahvatervisele ja heaolule. Vesi, õhusaaste 
ja kemikaalid jäävad siiski peamisteks 
üldisteks keskkonnaprobleemideks ELis.
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 
hinnangul põhjustavad keskkonnastressorid 
15–20 % kõikidest surmajuhtumitest 53
Euroopa riigis. OECD sõnul on 
linnaõhusaaste 2050. aastaks peamine 
keskkonnast tingitud surmapõhjus 
maailmas.

42. ELi keskkonnaalased õigusaktid on 
toonud märkimisväärset kasu 
rahvatervisele ja heaolule. Vesi, õhusaaste, 
kemikaalid ja mürasaaste jäävad siiski 
peamisteks üldisteks 
keskkonnaprobleemideks ELis. Maailma 
Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul 
põhjustavad keskkonnastressorid 15–20 % 
kõikidest surmajuhtumitest 53 Euroopa 
riigis. OECD sõnul on linnaõhusaaste 
2050. aastaks peamine keskkonnast 
tingitud surmapõhjus maailmas.
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Or. es

Muudatusettepanek 333
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

45. Kehtiva poliitika täies mahus 
rakendamise ebaõnnestumine takistab ELil 
täitmast piisavaid õhu ja vee 
kvaliteedistandardeid. EL ajakohastab 
eesmärgid kooskõlas uusimate teaduslike 
andmetega ning püüab aktiivsemalt tagada 
sünergiat muude poliitikaeesmärkidega 
sellistes valdkondades nagu 
kliimamuutused, elurikkus ning mere- ja 
maismaakeskkond. Näiteks teatavate 
õhusaasteainete vähendamine võib aidata 
suuresti kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele. Edasisest tööst selles 
suunas antakse teada ELi õhukvaliteeti 
käsitlevate õigusaktide ulatusliku 
läbivaatamise kaudu ja Euroopa veevarude 
kaitsmise kavaga.

45. Kehtiva poliitika täies mahus 
rakendamise ebaõnnestumine takistab ELil 
täitmast piisavaid õhu ja vee 
kvaliteedistandardeid. EL ajakohastab 
eesmärgid kooskõlas uusimate teaduslike 
andmetega ning püüab aktiivsemalt tagada 
sünergiat muude poliitikaeesmärkidega 
sellistes valdkondades nagu 
kliimamuutused, elurikkus ning mere- ja 
maismaakeskkond. Näiteks teatavate 
õhusaasteainete vähendamine, sealhulgas 
meetmed vääveldioksiidi ja lühiealise 
kliimamõjuga saasteainete koguste 
vähendamiseks võivad aidata suuresti 
kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja 
õhukvaliteedi paranemisele. Edasisest 
tööst selles suunas antakse teada ELi 
õhukvaliteeti käsitlevate õigusaktide, 
direktiivi 2005/33/EÜ ja direktiivi 
1999/32/EÜ ulatusliku läbivaatamise 
kaudu ja Euroopa veevarude kaitsmise 
kavaga.

Or. en

Muudatusettepanek 334
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

48. Kemikaale käsitlevate horisontaalsete 48. Kemikaale käsitlevate horisontaalsete 
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õigusaktidega (REACH ning 
klassifitseerimise, märgistamise ja 
pakendamise määrused) on ette nähtud 
alused inimtervise ja keskkonna kaitseks 
ning nendega edendatakse loomkatsetele 
alternatiivsete katsemeetodite arendamist.
Siiani on ebakindel inimtervisele ja 
keskkonnale avalduv mõju eri keemiliste 
ainete (segud) kombineeritud mõjudest, 
nanomaterjalidest, kemikaalidest, mis 
kahjustavad sisesekretsioonisüsteemi ehk 
hormoonsüsteemi
(sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad), 
ning toodetes kasutatavatest kemikaalidest.
Viimastel aastatel on ilmnenud rohkem 
teavet vajaduse kohta tegeleda nende 
probleemidega, eriti kui EL tahab 
saavutada 2002. aastal maailma säästva 
arengu tippkohtumisel kokkulepitud ja 
Rio+20 tippkohtumisel taaskinnitatud 
eesmärke, et 2020. aastaks oleksid
kemikaalide olulised kahjulikud mõjud 
inimtervisele ja keskkonnale viidud 
miinimumini ning et tegeleda uute ja 
esilekerkivate küsimuste ja probleemidega 
tulemuslikul, tõhusal, ühtsel ja 
kooskõlastatud viisil. EL arendab edasi ja 
rakendab lähenemisviisi, et tegeleda 
kemikaalide kombineeritud mõjuga ja 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajatega 
seotud ohutusküsimustega ning töötab 
välja tervikliku lähenemisviisi ohtlike 
ainete, sealhulgas toodetes kasutatavate 
kemikaalide kahjulike mõjude viimiseks 
miinimumini. Seda toetab põhjalik 
teadmusbaas kemikaalidega kokkupuute ja 
nende toksilisuse kohta. Nanomaterjalide 
ohutut ja säästvat kasutamist käsitletakse 
osana ulatuslikust lähenemisviisist, mis 
hõlmab riskihindamist ja -juhtimist, teavet 
ja seiret. Kõigi nende lähenemisviisidega 
suurendatakse teadmusbaasi kemikaalidest 
ning luuakse prognoositav raamistik, 
millega edendatakse säästvamate 
lahenduste arendamist.

õigusaktidega (REACH ning 
klassifitseerimise, märgistamise ja 
pakendamise määrused) on ette nähtud 
alused inimtervise ja keskkonna kaitseks 
ning nendega edendatakse loomkatsetele 
alternatiivsete katsemeetodite arendamist.
Siiani on ebakindel inimtervisele ja 
keskkonnale avalduv kogu mõju eri 
keemiliste ainete (segud) kombineeritud 
mõjudest, nanomaterjalidest, 
kemikaalidest, mis kahjustavad 
sisesekretsioonisüsteemi ehk 
hormoonsüsteemi
(sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad), 
ning toodetes kasutatavatest kemikaalidest.
Viimastel aastatel on ilmnenud rohkem 
teavet vajaduse kohta tegeleda nende 
probleemidega, eriti kui EL tahab 
saavutada 2002. aastal maailma säästva 
arengu tippkohtumisel kokkulepitud ja 
Rio+20 tippkohtumisel taaskinnitatud 
eesmärke, et 2020. aastaks oleksid
kemikaalidega kokkupuute olulised 
kahjulikud mõjud inimtervisele ja 
keskkonnale viidud miinimumini ning et 
tegeleda uute ja esilekerkivate küsimuste ja 
probleemidega tulemuslikul, tõhusal, ühtsel 
ja kooskõlastatud viisil. EL arendab edasi 
ja rakendab samuti tööstust käsitlevaid 
tingimusi hõlmavat lähenemisviisi, et 
tegeleda kemikaalide kombineeritud 
mõjuga ja sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustajatega seotud ohutusküsimustega 
ning töötab välja tervikliku lähenemisviisi 
ohtlike ainete, sealhulgas toodetes 
kasutatavate kemikaalide kahjulike mõjude 
viimiseks miinimumini kõigi asjaomaste 
ELi õigusaktide abil. Seda toetab põhjalik 
teadmusbaas kemikaalidega kokkupuute ja 
nende toksilisuse kohta, mis arvestab 
ettevaatuspõhimõttega, mille kohaselt 
tuleb eriti haavatavaid rühmi kaitsta 
kemikaalidega kokkupuute eest.
Nanomaterjalide ohutut ja säästvat 
kasutamist käsitletakse osana ulatuslikust 
lähenemisviisist, mis hõlmab 
riskihindamist ja -juhtimist, teavet ja seiret.
Kõigi nende lähenemisviisidega 
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suurendatakse teadmusbaasi kemikaalidest 
ning luuakse prognoositav raamistik, 
millega edendatakse säästvamate 
lahenduste arendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 335
Margrete Auken, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

48. Kemikaale käsitlevate horisontaalsete 
õigusaktidega (REACH ning 
klassifitseerimise, märgistamise ja 
pakendamise määrused) on ette nähtud 
alused inimtervise ja keskkonna kaitseks 
ning nendega edendatakse loomkatsetele 
alternatiivsete katsemeetodite arendamist.
Siiani on ebakindel inimtervisele ja 
keskkonnale avalduv mõju eri keemiliste 
ainete (segud) kombineeritud mõjudest, 
nanomaterjalidest, kemikaalidest, mis 
kahjustavad sisesekretsioonisüsteemi ehk 
hormoonsüsteemi
(sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad), 
ning toodetes kasutatavatest kemikaalidest.
Viimastel aastatel on ilmnenud rohkem 
teavet vajaduse kohta tegeleda nende 
probleemidega, eriti kui EL tahab 
saavutada 2002. aastal maailma säästva 
arengu tippkohtumisel kokkulepitud ja 
Rio+20 tippkohtumisel taaskinnitatud 
eesmärke, et 2020. aastaks oleksid 
kemikaalide olulised kahjulikud mõjud 
inimtervisele ja keskkonnale viidud 
miinimumini ning et tegeleda uute ja 
esilekerkivate küsimuste ja probleemidega 
tulemuslikul, tõhusal, ühtsel ja 
kooskõlastatud viisil. EL arendab edasi ja 
rakendab lähenemisviisi, et tegeleda 
kemikaalide kombineeritud mõjuga ja 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajatega 

48. Kemikaale käsitlevate horisontaalsete 
õigusaktidega (REACH ning 
klassifitseerimise, märgistamise ja 
pakendamise määrused) on ette nähtud 
alused inimtervise ja keskkonna kaitseks 
ning nendega edendatakse loomkatsetele 
alternatiivsete katsemeetodite arendamist.
Siiani valmistab tõsist muret inimtervisele 
ja keskkonnale avalduv mõju eri keemiliste 
ainete (segud) kombineeritud mõjudest, 
nanomaterjalidest, kemikaalidest, mis 
kahjustavad sisesekretsioonisüsteemi ehk 
hormoonsüsteemi
(sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad), 
ning toodetes kasutatavatest kemikaalidest.
Viimastel aastatel on ilmnenud rohkem 
teavet vajaduse kohta tegeleda nende 
probleemidega, eriti kui EL tahab 
saavutada 2002. aastal maailma säästva 
arengu tippkohtumisel kokkulepitud ja 
Rio+20 tippkohtumisel taaskinnitatud 
eesmärke, et 2020. aastaks oleksid 
kemikaalide olulised kahjulikud mõjud 
inimtervisele ja keskkonnale viidud 
miinimumini ning et tegeleda uute ja 
esilekerkivate küsimuste ja probleemidega
tulemuslikul, tõhusal, ühtsel ja 
kooskõlastatud viisil. EL arendab edasi ja 
rakendab lähenemisviisi, et tegeleda 
kemikaalide kombineeritud mõjuga ja 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajatega 
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seotud ohutusküsimustega ning töötab 
välja tervikliku lähenemisviisi ohtlike 
ainete, sealhulgas toodetes kasutatavate 
kemikaalide kahjulike mõjude viimiseks 
miinimumini. Seda toetab põhjalik 
teadmusbaas kemikaalidega kokkupuute ja 
nende toksilisuse kohta. Nanomaterjalide 
ohutut ja säästvat kasutamist käsitletakse 
osana ulatuslikust lähenemisviisist, mis 
hõlmab riskihindamist ja -juhtimist, teavet 
ja seiret. Kõigi nende lähenemisviisidega 
suurendatakse teadmusbaasi kemikaalidest 
ning luuakse prognoositav raamistik, 
millega edendatakse säästvamate 
lahenduste arendamist.

seotud ohutusküsimustega ning töötab 
välja tervikliku lähenemisviisi ohtlike 
ainete, sealhulgas toodetes kasutatavate 
kemikaalide kahjulike mõjude ja nendega 
kokkupuute viimiseks miinimumini kõigi 
asjaomaste ELi õigusaktide abil. Seda 
toetab põhjalik teadmusbaas kemikaalidega 
kokkupuute ja nende toksilisuse kohta, 
sealhulgas teadmised haavatavate 
rühmade kohta. Nanomaterjalide ja 
muude kõrgtehnoloogiliste materjalide
ohutut ja säästvat kasutamist käsitletakse 
osana ulatuslikust ennetavast
lähenemisviisist, mille puhul pööratakse 
kõigis asjaomastes õigusaktides 
tähelepanu eriti nanomaterjalidele ja mis 
hõlmab juhtumipõhist lähenemisviisi 
riskihindamisele ja -juhtimisele, 
igakülgsele teabele tegeliku kasutuse 
kohta (liigitamine ja märgistamine) ning 
seirele. Kõigi nende lähenemisviisidega 
suurendatakse teadmusbaasi kemikaalidest 
ning luuakse prognoositav raamistik, 
millega edendatakse säästvamate 
lahenduste arendamist.

Or. en

Selgitus

Kõigis asjaomastes ELi õigusaktides peaks nanomaterjalide käsitlemisel olema lähenemisviis 
ennetav. Ohutust puudutavad murepunktid on seotud kokkupuutega ohtlike ainetega ning 
kemikaalide ja sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate kombineeritud mõjuga ning selliseid 
mureküsimusi peaks olema vähem eriti haavatavaid rühmi silmas pidades.

Muudatusettepanek 336
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

48. Kemikaale käsitlevate horisontaalsete 
õigusaktidega (REACH ning 
klassifitseerimise, märgistamise ja 

48. Kemikaale käsitlevate horisontaalsete 
õigusaktidega (REACH ning 
klassifitseerimise, märgistamise ja 
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pakendamise määrused) on ette nähtud 
alused inimtervise ja keskkonna kaitseks 
ning nendega edendatakse loomkatsetele 
alternatiivsete katsemeetodite arendamist.
Siiani on ebakindel inimtervisele ja 
keskkonnale avalduv mõju eri keemiliste 
ainete (segud) kombineeritud mõjudest, 
nanomaterjalidest, kemikaalidest, mis 
kahjustavad sisesekretsioonisüsteemi ehk 
hormoonsüsteemi
(sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad), 
ning toodetes kasutatavatest kemikaalidest.
Viimastel aastatel on ilmnenud rohkem 
teavet vajaduse kohta tegeleda nende 
probleemidega, eriti kui EL tahab 
saavutada 2002. aastal maailma säästva 
arengu tippkohtumisel kokkulepitud ja 
Rio+20 tippkohtumisel taaskinnitatud 
eesmärke, et 2020. aastaks oleksid 
kemikaalide olulised kahjulikud mõjud 
inimtervisele ja keskkonnale viidud 
miinimumini ning et tegeleda uute ja 
esilekerkivate küsimuste ja probleemidega 
tulemuslikul, tõhusal, ühtsel ja 
kooskõlastatud viisil. EL arendab edasi ja 
rakendab lähenemisviisi, et tegeleda 
kemikaalide kombineeritud mõjuga ja 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajatega
seotud ohutusküsimustega ning töötab 
välja tervikliku lähenemisviisi ohtlike 
ainete, sealhulgas toodetes kasutatavate 
kemikaalide kahjulike mõjude viimiseks 
miinimumini. Seda toetab põhjalik 
teadmusbaas kemikaalidega kokkupuute ja 
nende toksilisuse kohta. Nanomaterjalide 
ohutut ja säästvat kasutamist käsitletakse 
osana ulatuslikust lähenemisviisist, mis 
hõlmab riskihindamist ja -juhtimist, teavet 
ja seiret. Kõigi nende lähenemisviisidega 
suurendatakse teadmusbaasi kemikaalidest 
ning luuakse prognoositav raamistik, 
millega edendatakse säästvamate 
lahenduste arendamist.

pakendamise määrused) on ette nähtud 
alused inimtervise ja keskkonna kaitseks 
ning nendega edendatakse loomkatsetele 
alternatiivsete katsemeetodite arendamist.
Siiani on ebakindel inimtervisele ja 
keskkonnale avalduv mõju eri keemiliste 
ainete (segud) kombineeritud mõjudest, 
nanomaterjalidest, kemikaalidest, mis 
kahjustavad sisesekretsioonisüsteemi ehk 
hormoonsüsteemi
(sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad), 
ning toodetes kasutatavatest kemikaalidest.
Viimastel aastatel on ilmnenud rohkem 
teavet vajaduse kohta tegeleda nende 
probleemidega, eriti kui EL tahab 
saavutada 2002. aastal maailma säästva 
arengu tippkohtumisel kokkulepitud ja 
Rio+20 tippkohtumisel taaskinnitatud 
eesmärke, et 2020. aastaks oleksid 
kemikaalide olulised kahjulikud mõjud 
inimtervisele ja keskkonnale viidud 
miinimumini ning et tegeleda uute ja 
esilekerkivate küsimuste ja probleemidega 
tulemuslikul, tõhusal, ühtsel ja 
kooskõlastatud viisil. EL arendab edasi ja 
rakendab lähenemisviisi, et tegeleda 
kemikaalide kombineeritud mõjuga ja 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate 
kahjuliku toimega seotud 
ohutusküsimustega ning töötab välja 
tervikliku lähenemisviisi ohtlike ainete, 
sealhulgas toodetes kasutatavate 
kemikaalide kahjulike mõjude viimiseks 
miinimumini. Seda toetab põhjalik 
teadmusbaas kemikaalidega kokkupuute ja 
nende toksilisuse kohta. Nanomaterjalide 
ohutut ja säästvat kasutamist käsitletakse 
osana ulatuslikust lähenemisviisist, mis 
hõlmab riskihindamist ja -juhtimist, teavet 
ja seiret. Kõigi nende lähenemisviisidega 
suurendatakse teadmusbaasi kemikaalidest 
ning luuakse prognoositav raamistik, 
millega edendatakse säästvamate 
lahenduste arendamist.

Or. it
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Muudatusettepanek 337
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

49. Samas võib biotoorainetel põhinevate 
toodete, kemikaalide ja materjalide kasvav 
turg pakkuda eeliseid, nagu väiksem KHG 
heide ning uued turuvõimalused, kuid tuleb 
jälgida, et nende toodete terve olelusring 
oleks säästev ega hoogustaks konkurentsi 
maa pärast ega suurendaks heitetasemeid.

49. Samas võib biotoorainetel põhinevate 
toodete, kemikaalide ja materjalide kasvav 
turg pakkuda eeliseid, nagu väiksem KHG 
heide ning uued turuvõimalused, kuid tuleb 
jälgida, et nende toodete terve olelusring 
oleks säästev ega hoogustaks konkurentsi 
maa ja vee pärast ega suurendaks 
heitetasemeid.

Or. en

Muudatusettepanek 338
João Ferreira, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

49 a. Tähelepanu tuleks pöörata 
rahvusvahelise kaubanduse regulatiivse 
koormuse vähendamise ja 
liberaliseerimise mõjudele, mis on toonud 
kaasa suurenenud energiatarbimise ja 
kaubavood kogu maailmas, suurendades 
sellega kasvuhoonegaaside 
kontsentratsiooni atmosfääris. Kohaliku 
energiatootmise ja -tarbimise kaitsmine ja 
edendamine lühemate tarneahelate kaudu 
suurendab rahvusvahelises kaubanduses 
toodete, tootjate ja riikide vahelise 
konkurentsi asemel vastastikust 
täiendavust.

Or. pt
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Muudatusettepanek 339
João Ferreira, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 49 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

49 b. Soovitav oleks läbi viia ELi ühiste 
poliitikavaldkondade, eriti ühise 
põllumajanduspoliitika, ühise 
kalanduspoliitika ja kaubanduspoliitika 
lühiajalise mõju hindamine ELi riikide 
majanduste CO2-mahukuse 
vähendamisvõimaluste seisukohast. Selle 
hindamise tulemusi tuleks kõnealuste 
poliitikavaldkondade läbivaatamisel 
arvesse võtta.

Or. pt

Muudatusettepanek 340
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

50. Kliimamuutused süvendavad veelgi
keskkonnaprobleeme, põhjustades 
pikaajalisi põuaperioode ja kuumalaineid, 
üleujutusi, torme ja metsatulekahjusid ning 
uusi ja virulentsemaid haigusi inimestel, 
samuti looma- või taimehaigusi. Vaja on 
sihipäraseid meetmeid, et tagada ELi piisav 
ettevalmistus, et tegeleda survetegurite ja 
muutustega, mis tulenevad 
kliimamuutustest, ning tugevdada 
keskkonna, majanduse ja ühiskonna 
vastupidavust. Kuna kliimamuutused 
mõjutavad mitmeid sektoreid ja seda üha 
enam, tuleb kohanemise ja katastroofiriski 
juhtimise küsimused suuremal määral 
integreerida ELi poliitikatesse.

50. Eeldatavasti süvendavad
kliimamuutused keskkonnaprobleeme
veelgi, põhjustades pikaajalisi 
põuaperioode ja kuumalaineid, üleujutusi, 
torme ja metsatulekahjusid ning uusi ja 
virulentsemaid haigusi inimestel, samuti 
looma- või taimehaigusi. Vaja on 
sihipäraseid meetmeid, et tagada ELi piisav 
ettevalmistus, et tegeleda survetegurite ja 
muutustega, mis tulenevad 
kliimamuutustest, ning tugevdada 
keskkonna, majanduse ja ühiskonna 
vastupidavust. Kuna kliimamuutused 
mõjutavad mitmeid sektoreid ja seda üha 
enam, tuleb kohanemise ja katastroofiriski 
juhtimise küsimused suuremal määral 
integreerida ELi poliitikatesse.
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Or. it

Muudatusettepanek 341
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

51. Lisaks võivad ökoloogilist ja 
klimaatilist vastupanuvõimet suurendavad 
meetmed, nt ökosüsteemi taastamine ja 
keskkonnahoidlik taristu, tuua suurt 
sotsiaalmajanduslikku kasu, sealhulgas 
rahvatervisele. Sünergiaid ja võimalikke 
kompromisse kliima- ja muude 
keskkonnaeesmärkide (nt õhukvaliteet) 
vahel on vaja piisavalt majandada. Näiteks 
kütuse vahetamine kliima- või 
varustuskindluse kaalutlustel võib 
suurendada oluliselt tahkeid osakesi ja 
ohtlikke heiteid.

51. Lisaks võivad ökoloogilist ja 
klimaatilist vastupanuvõimet suurendavad 
meetmed, nt ökosüsteemi taastamine ja 
keskkonnahoidlik taristu, tuua suurt 
sotsiaalmajanduslikku kasu ning 
märkimisväärselt parandada rahvatervist 
ja inimeste heaolu. Sünergiaid ja 
võimalikke kompromisse kliima- ja muude 
keskkonnaeesmärkide (nt õhukvaliteet) 
vahel on vaja piisavalt majandada. Näiteks 
kütuse vahetamine kliima- või 
varustuskindluse kaalutlustel võib 
suurendada oluliselt tahkeid osakesi ja 
ohtlikke heiteid.

Or. en

Muudatusettepanek 342
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Õhukvaliteet on ELis märkimisväärselt 
paranenud.

(a) Sise- ja välisõhu kvaliteet on ELis 
märkimisväärselt paranenud WHO 
soovitatud tasemeteni ning kooskõlas 
WHO suunistega.

Or. en

Muudatusettepanek 343
Andrés Perelló Rodríguez
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Läbi on vaadatud õigusaktid 
õhusaaste mõõtmise meetodite kohta ning 
koostatud on suunised mõõteseadmete 
paigaldamise kohta, et tagada 
usaldusväärsete andmete kogumine ja 
vältida eksitavaid mõõtmistulemusi.

Or. es

Muudatusettepanek 344
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Mürasaaste on ELis märkimisväärselt 
vähenenud.

(b) Mürasaaste on ELis märkimisväärselt 
vähenenud WHO soovitatud tasemeteni.

Or. en

Muudatusettepanek 345
João Ferreira, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Tänu kõrgetele standarditele on 
kõikjal ELis puhas joogi- ja suplusvesi.

(c) Kõik kodanikud kogu ELis saavad
kasutada vajalikus kvaliteedis ja piisava 
kvantiteediga puhast joogivett ja 
reoveepuhastust, samuti hügieeninõuetele 
vastavat avalikku suplusvett.

Or. pt
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Muudatusettepanek 346
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Jälgitakse poliitikameetmete 
rakendamist, et arvesse võtta veekasutuse 
väliskulusid eri liikmesriikides, nagu on 
nõutud veepoliitika raamdirektiivis, 
eesmärgiga püüelda selle poole, et tasu 
vee eest kajastaks vee tegelikku hinda.

Or. es

Muudatusettepanek 347
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Tegeletakse tõhusalt kemikaalide 
kombineeritud mõju ja 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajatega 
seotud ohutusega ning hinnatakse ja 
minimeeritakse keskkonna- ja terviseriske, 
mis on seotud ohtlike ainete, sealhulgas 
toodetes kasutatavate kemikaalide 
kasutamisega.

(d) Tegeletakse tõhusalt kemikaalide 
kombineeritud mõju ja 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate 
negatiivse mõjuga seotud ohutusega ning 
hinnatakse ja minimeeritakse keskkonna-
ja terviseriske, mis on seotud ohtlike 
ainete, sealhulgas toodetes kasutatavate 
kemikaalide kasutamisega.

Or. it

Muudatusettepanek 348
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Tegeletakse tõhusalt kemikaalide 
kombineeritud mõju ja 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajatega 
seotud ohutusega ning hinnatakse ja 
minimeeritakse keskkonna- ja terviseriske, 
mis on seotud ohtlike ainete, sealhulgas 
toodetes kasutatavate kemikaalide 
kasutamisega.

(d) Tegeletakse tõhusalt kemikaalide 
kombineeritud mõju ja 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajatega 
seotud ohutusega ning hinnatakse ja 
minimeeritakse keskkonna- ja terviseriske, 
mis on seotud ohtlike ainete, sealhulgas 
toodetes kasutatavate kemikaalide 
kasutamisega. Määratakse kindlaks 
pikaajalised meetmed, et saavutada 
mittetoksilise keskkonna eesmärk.

Or. en

Muudatusettepanek 349
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Tegeletakse tõhusalt kemikaalide 
kombineeritud mõju ja 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajatega 
seotud ohutusega ning hinnatakse ja 
minimeeritakse keskkonna- ja terviseriske, 
mis on seotud ohtlike ainete, sealhulgas 
toodetes kasutatavate kemikaalide 
kasutamisega.

(d) Asjakohaste ELi õigusaktide raames
tegeletakse tõhusalt kemikaalide 
kombineeritud mõju ja 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajatega 
seotud ohutusega ning hinnatakse ja 
minimeeritakse keskkonna- ja terviseriske, 
mis on seotud ohtlike ainete, sealhulgas 
toodetes kasutatavate kemikaalide 
kasutamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 350
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Nanomaterjalidega seotud 
ohutusküsimustega tegeletakse tõhusalt 
erinevates õigusvaldkondades ühtsel viisil.

(e) ELi õigusraamistikku muudetakse ja 
täiendatakse tagamaks, et
nanomaterjalidega seotud ohutusküsimusi 
käsitletakse tõhusalt vastavas 
nanomaterjalide määruses ja osana 
ühtsest lähenemisviisist ka erinevates 
õigusvaldkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 351
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) On toimunud otsustav edasiminek 
kliimamuutuse mõjudega kohanemisel.

(f) On toimunud otsustav edasiminek 
kliimamuutuse mõjude ärahoidmisel ja 
nendega kohanemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 352
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) Kvaliteetse ja tervisliku toidu 
kättesaadavus ELis on märkimisväärselt 
paranenud.

Or. en
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Muudatusettepanek 353
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – teine lõik – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) Rakendada transporti käsitlevas 
valges raamatus esitatud algatused, 
eelkõige mis puudutab väliskulude 
suuremat arvessevõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 354
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Rakendada ajakohastatud ELi 
õhukvaliteedipoliitikat, mis on viidud 
vastavusse uusimate teaduslike andmetega, 
ning meetmeid õhusaaste vähendamiseks 
tekkekohas.

(a) Rakendada ajakohastatud ELi 
õhukvaliteedipoliitikat, mis on viidud 
vastavusse uusimate teaduslike andmetega 
ning geograafiliste ja klimaatiliste 
tingimuste mitmekesisusega, ning 
meetmeid õhusaaste vähendamiseks 
tekkekohas.

Or. it

Muudatusettepanek 355
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Rakendada ajakohastatud ELi 
õhukvaliteedipoliitikat, mis on viidud 
vastavusse uusimate teaduslike andmetega, 

(a) Rakendada ajakohastatud ELi 
õhukvaliteedipoliitikat, mis on viidud 
vastavusse uusimate teaduslike andmetega, 
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ning meetmeid õhusaaste vähendamiseks 
tekkekohas.

välja töötada siseõhukvaliteeti käsitlev 
ELi strateegia ning meetmed õhusaaste 
vähendamiseks tekkekohas.

Or. en

Muudatusettepanek 356
João Ferreira, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Suurendada jõupingutusi 
joogiveedirektiivi rakendamiseks, eelkõige 
joogivee väiketarnijate jaoks, ning
suplusvee direktiivi rakendamiseks.

(c) Tagada üldise veevarustuse ja 
veekäitlemise vajalik rahastamine ning
suurendada jõupingutusi, et täita 
olmeveevarude taastamise, jälgimise ja 
kontrollimise kavad ning rakendada
suplusvee direktiiv.

Or. pt

Muudatusettepanek 357
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Töötada välja ELi strateegia 
toksiinivaba keskkonna jaoks, mida toetab
põhjalik teadmusbaas kemikaalidega 
kokkupuute ja toksilisuse kohta ning mis 
soodustab säästvate asendusainete 
innovatsiooni.

(d) Töötada 2018. aastaks välja ELi 
strateegia toksiinivaba keskkonna jaoks, 
mis põhineks horisontaalsetel meetmetel, 
mida tuleb 2015. aastaks võtta, et tagada
konkreetsete sätetega kõigis asjakohastes 
õigusaktides 1) nanomaterjalide ja 
sarnaste kõrgtehnoloogiliste materjalide 
ohutus; 2) sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustajatega kokkupuute 
minimeerimine; 3) asjakohased 
reguleerimisviisid, kuidas tegeleda 
kemikaalide kombineeritud mõjuga, ning 
4) toodetes (kaasa arvatud importtoodetes) 
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kasutatavate kemikaalidega kokkupuute 
minimeerimine, et edendada mittetoksilisi 
materjalitsükleid ja vähendada kahjulike 
ainetega kokkupuudet siseruumides. Seda 
peaks toetama põhjalik teadmusbaas 
kemikaalidega kokkupuute ja toksilisuse 
kohta, see kiirendaks tulemuslikku 
otsustusprotsessi ja toetaks innovatsiooni 
ning aitaks kaasa säästvate asendusainete 
väljatöötamisele.

Or. en

Selgitus

Selgelt tuleks välja tuua, millistest elementidest koosneb ulatuslik ELi strateegia, mis käsitleb 
mürgivaba keskkonda. Selline eesmärk püstitati juba kuuendas keskkonnaalases 
tegevusprogrammis. Seitsmendas keskkonnaalases tegevusprogrammis tuleks arvesse võtta 
Euroopa Parlamendi üleskutseid. 2009. aasta aprillis kutsus parlament komisjoni üles 
tagama kahe aasta jooksul kõigi nanomaterjali rakenduste ohutuse. 2013. aasta märtsis 
nõudis EP sisesekretsioonisüsteemi kahjustajatega kokkupuute minimeerimist. Lisaks sellele 
peaks strateegia käsitlema kombineeritud mõju ja minimeerima toodetes kasutatavate 
kemikaalidega kokkupuudet.

Muudatusettepanek 358
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Töötada välja ELi strateegia 
toksiinivaba keskkonna jaoks, mida toetab 
põhjalik teadmusbaas kemikaalidega 
kokkupuute ja toksilisuse kohta ning mis 
soodustab säästvate asendusainete 
innovatsiooni.

(d) Töötada 2015. aastaks välja ELi 
strateegia toksiinivaba keskkonna jaoks, 
mis hõlmaks lühiajalisi meetmeid, millega 
tagada nanomaterjalide ja sarnaste 
kõrgtehnoloogiliste materjalide ohutus, 
asjakohaseid lähenemisviise kemikaalide 
reguleerimiseks, et käsitleda 
kombineeritud mõju, 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajatega ja 
toodetes kasutatavate kemikaalidega 
kokkupuute minimeerimist, sealjuures 
tuleks tegeleda ka importtoodetega, 
kahjulike ainete kokkupuutega 
siseruumides ja mittetoksiliste 
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materjalitsüklitega ning kavandada 
meetmed, et saavutada pikaajaline visioon 
mittetoksilisest keskkonnast. Seda 
strateegiat toetab põhjalik teadmusbaas 
kemikaalidega kokkupuute ja toksilisuse 
kohta, mis tagab kiirema ja tõhusama 
otsustusprotsessi ning soodustab säästvate 
asendusainete innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 359
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Töötada välja ELi strateegia 
toksiinivaba keskkonna jaoks, mida toetab 
põhjalik teadmusbaas kemikaalidega 
kokkupuute ja toksilisuse kohta ning mis 
soodustab säästvate asendusainete 
innovatsiooni.

(d) Töötada 2015. aastaks välja ELi 
strateegia toksiinivaba keskkonna jaoks, 
sealhulgas horisontaalsed meetmed 
nanomaterjalide ja sarnaste 
kõrgtehnoloogiliste materjalide ohutuse 
dokumenteerimiseks ning kemikaale 
käsitlevate horisontaalsete õigusaktide 
rakendamiseks, et tagada kaitse 
kombineeritud mõju eest, minimeerida 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajatega 
kokkupuudet ja tagada asjakohane 
riskijuhtimine seoses toodetes (k. a 
importtoodetes) kasutatavate 
kemikaalidega. Töötada välja 
horisontaalsed meetmed, millega tagada 
nanomaterjalide ohutus. Seda strateegiat
toetab põhjalik teadmusbaas kemikaalidega 
kokkupuute ja toksilisuse kohta, mis 
soodustab säästvate asendusainete 
innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 360
Anna Rosbach
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Töötada välja ELi strateegia 
toksiinivaba keskkonna jaoks, mida toetab 
põhjalik teadmusbaas kemikaalidega 
kokkupuute ja toksilisuse kohta ning mis 
soodustab säästvate asendusainete 
innovatsiooni.

(d) Töötada välja ELi strateegia 
toksiinivaba keskkonna jaoks, mida toetab 
põhjalik teadmusbaas kemikaalidega 
kokkupuute ja toksilisuse kohta, kusjuures 
see põhineb võimalikult suurel määral 
mitte elusloomade alternatiivsetel 
katsemeetoditel ja katsestrateegiatel, ning 
mis soodustab säästvate asendusainete 
innovatsiooni.

Or. en

Selgitus

Valitseb suur teadmatus seoses rahvatervise ja loomatervisega ning sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustajate, kemikaalide ja nanomaterjalide keskkonnamõjuga. Riskihindamist tuleks siiski 
võimaluse korral teha, kasutades alternatiivseid, mitteloomseid strateegiaid ja 
katsemeetodeid. Komisjoni ettepanekus puudub selles osas selgus.

Muudatusettepanek 361
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Võtta vastu üleeuroopaline 
strateegia, millega nähakse ette ELi 
õigusaktide läbivaatamise kontekstis välja 
töötada, valideerida, kinnitada ja 
kasutusele võtta mitteloomsed 
katsemeetodid, ning kehtestada eeskirjad 
selliste uute tehnoloogiate jaoks nagu 
nanotehnoloogia.

Or. en
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Selgitus

Üleeuroopalise strateegia kehtestamine tagaks, et täielikult arvestataks uute eeskirjade 
mõjuga loomkatsetele.

Muudatusettepanek 362
Margrete Auken, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Läbi vaadata kehtivad ELi 
poliitikameetmed ja välja töötada uued 
poliitikameetmed nanomaterjalide ja 
kõrgtehnoloogiliste materjalide kohta, 
sealhulgas välja töötada ka asjakohased 
riskihindamise vahendid, 
kemikaaliohutuse aruanded ja 
üleeuroopaline nanomaterjalide register.

Or. en

Muudatusettepanek 363
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) Rakendada transporti käsitlevas 
valges raamatus esitatud algatused, 
eelkõige mis puudutab väliskulude 
suuremat arvessevõtmist.

Or. en

Selgitus

See on otsene tsitaat ressursitõhusast tegevuskavast (COM(2011) 571 final, lk 19).



PE508.028v01-00 48/69 AM\931426ET.doc

ET

Muudatusettepanek 364
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

52 a. Kõik välisveokulud võetakse 
täielikult arvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 365
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

54. Praegu rakendatavatest ELi 
keskkonnaalastest õigusaktidest saadav 
kasu on kolmkordne: tagatakse võrdsed 
võimalused ühtsel turul tegutsevatele 
ettevõtjatele, soodustatakse innovatsiooni 
ning edendatakse mitmes sektoris esimese 
tegutseja eeliseid Euroopa ettevõtjate 
jaoks. Seevastu on õigusaktide 
rakendamata jätmise kulud, sealhulgas 
rikkumismenetlustega seotud kulud suured 
ja neid hinnatakse laias laastus ligikaudu 
50 miljardile eurole aastas60. Ainuüksi 
2009. aastal algatati seoses ELi 
keskkonnaalaste õigusaktidega 451 
rikkumismenetlust. Ka ELi kodanikud 
saatsid komisjonile otse mitmeid kaebusi, 
millest paljud oleks tulnud adresseerida 
liikmesriikidele või esitada kohalikul 
tasandil.

54. Praegu rakendatavatest ELi 
keskkonnaalastest õigusaktidest saadav 
kasu on kolmkordne: tagatakse võrdsed 
võimalused ühtsel turul tegutsevatele 
ettevõtjatele, soodustatakse innovatsiooni 
ning edendatakse mitmes sektoris esimese 
tegutseja eeliseid Euroopa ettevõtjate 
jaoks. Seevastu on õigusaktide 
rakendamata jätmise kulud, sealhulgas 
rikkumismenetlustega seotud kulud suured 
ja neid hinnatakse laias laastus ligikaudu 
50 miljardile eurole aastas60. Ainuüksi 
2009. aastal algatati seoses ELi 
keskkonnaalaste õigusaktidega 451 
rikkumismenetlust. Ka ELi kodanikud 
saatsid komisjonile otse mitmeid kaebusi, 
millest paljude puhul, kuigi need oleks 
tulnud adresseerida liikmesriikidele või 
esitada kohalikul tasandil, osutus siiski 
vajalikuks komisjoni või mõningatel 
juhtudel Euroopa Kohtu 
vahendustegevus.

Or. es
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Muudatusettepanek 366
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

55. Seepärast on lähiaastatel esmatähtsal 
kohal ELi keskkonnaõigustiku 
rakendamise parandamine liikmesriikides. 
Rakendamises esineb liikmesriigiti 
märkimisväärseid erinevusi. Riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
keskkonnaalaste õigusaktide 
rakendamisega seotud osalisi on vaja 
varustada teadmiste ja oskustega selle 
kohta, kuidas õigusaktidest tulenev kasu 
oleks suurem.

55. Seepärast on lähiaastatel esmatähtsal 
kohal ELi keskkonnaõigustiku 
rakendamise parandamine liikmesriikides. 
Rakendamises esineb liikmesriigiti 
märkimisväärseid erinevusi. ELi, riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
keskkonnaalaste õigusaktide 
rakendamisega seotud osalisi on vaja 
varustada teadmiste, vahendite ja 
oskustega selle kohta, kuidas õigusaktidest 
tulenev kasu oleks suurem.

Or. en

Muudatusettepanek 367
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

55. Seepärast on lähiaastatel esmatähtsal 
kohal ELi keskkonnaõigustiku 
rakendamise parandamine liikmesriikides. 
Rakendamises esineb liikmesriigiti 
märkimisväärseid erinevusi. Riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
keskkonnaalaste õigusaktide 
rakendamisega seotud osalisi on vaja 
varustada teadmiste ja oskustega selle 
kohta, kuidas õigusaktidest tulenev kasu 
oleks suurem.

55. Seepärast on lähiaastatel esmatähtsal 
kohal ELi keskkonnaõigustiku 
rakendamise parandamine liikmesriikides. 
Rakendamises esineb liikmesriigiti 
märkimisväärseid erinevusi. Riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
keskkonnaalaste õigusaktide 
rakendamisega seotud osalisi on vaja 
varustada eelarve ja ametikohtadega ning
teadmiste ja oskustega selle kohta, kuidas 
õigusaktidest tulenev kasu oleks suurem.

Or. pt
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Muudatusettepanek 368
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

58. Teiseks laiendab EL kontrollimise ja 
järelevalvenõudeid suuremale hulgale 
ELi keskkonnaalastele õigusaktidele ning 
täiendab neid ELi tasandi võimega 
tegeleda probleemsete olukordadega 
põhjendatud kahtluse korral.

58. Teiseks tugevdab EL liikmesriikides 
keskkonnaõiguse rakendamise ja 
jõustamise võrgustikku IMPEL, nähes 
ette vastava pikaajalise rahastamise ning 
toetades parimate tavade vahetust ka 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

Or. it

Muudatusettepanek 369
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu otsus
 Lisa – punkt 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

58. Teiseks laiendab EL kontrollimise ja 
järelevalvenõudeid suuremale hulgale ELi 
keskkonnaalastele õigusaktidele ning 
täiendab neid ELi tasandi võimega tegeleda 
probleemsete olukordadega põhjendatud 
kahtluse korral.

58. Teiseks laiendab EL kontrollimise ja 
järelevalvenõudeid suuremale hulgale ELi 
keskkonnaalastele õigusaktidele ning 
täiendab neid ELi tasandi võimega tegeleda 
probleemsete olukordadega põhjendatud 
kahtluse korral. Haldusmenetluste 
tõhususe ja säästlikkuse huvides tuleb 
loobuda uute ELi asutuste loomisest, 
samuti ei tohi kahtluse alla seada riiklike 
keskkonnaasutuste pädevust.

Or. de

Muudatusettepanek 370
Andrés Perelló Rodríguez
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

59. Kolmandaks parandatakse ELi 
keskkonnaõiguse rakendamise suhtes 
tehtud kaebuste menetlemist ja hüvitamist 
riiklikul tasandil.

59. Kolmandaks parandatakse ELi 
keskkonnaõiguse rakendamise suhtes 
tehtud kaebuste menetlemist ja hüvitamist 
riiklikul tasandil ning tagatakse suurem 
läbipaistvus ja parem juurdepääs teabele 
kaebuste kohta.

Or. es

Muudatusettepanek 371
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

59. Kolmandaks parandatakse ELi 
keskkonnaõiguse rakendamise suhtes 
tehtud kaebuste menetlemist ja hüvitamist 
riiklikul tasandil.

59. Kolmandaks muudetakse paremaks, 
läbipaistvamaks ja kättesaadavamaks 
menetlus, mille raames ELi 
keskkonnaõiguse rakendamise suhtes 
tehtud kaebusi käsitletakse ja riiklikul 
tasandil hüvitatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 372
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

60. Neljandaks saavad ELi kodanikud 
parema juurdepääsu keskkonnaga seotud 
kohtuasjadele ning tõhusa õiguskaitse 
kooskõlas rahvusvaheliste lepingute, 
Lissaboni lepingu jõustumisest tulenevate 

60. Neljandaks saavad ELi kodanikud 
parema juurdepääsu keskkonnaga seotud 
kohtuasjadele ning tõhusa õiguskaitse 
kooskõlas Århusi konventsiooni ja muude
rahvusvaheliste lepingute, Lissaboni 
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arengute ja Euroopa Kohtu viimase aja 
kohtupraktikaga. Samuti soodustatakse 
kohtuvaidluste alternatiivina konfliktide 
kohtuvälist lahendamist.

lepingu jõustumisest tulenevate arengute ja 
Euroopa Kohtu viimase aja 
kohtupraktikaga. Samuti soodustatakse 
kohtuvaidluste alternatiivina konfliktide 
kohtuvälist lahendamist.

Or. en

Selgitus

Õiguskaitse kättesaadavuse tagamiseks peavad Århusi konventsiooni kõik osad kuuluma liidu 
keskkonnapoliitika õigustikku. See on kooskõlas nõukogu 11. juuni 2012. aasta järeldustega.

Muudatusettepanek 373
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 60 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

60 a. Viiendaks tugevdatakse korda, 
kuidas üldsust kaasata keskkonnaalasesse 
otsustusprotsessi, selleks tuleb eelkõige 
tagada, et keskkonnamõju 
hindamissüsteem ei võimaldaks 
mõjuhinnangute läbiviimisest mööda 
hiilida ning oleks objektiivne ja 
sõltumatu;

Or. lt

Muudatusettepanek 374
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 63 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

63. Selleks et saada ELi keskkonnaalastest 
õigusaktidest võimalikult suurt kasu, 
tagatakse käesoleva programmiga 2020. 
aastaks järgmist.

63. Selleks et saada ELi keskkonnaalastest 
õigusaktidest võimalikult suurt kasu, tuleks
käesoleva programmiga 2020. aastaks 
tagada järgmist.
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Or. it

Muudatusettepanek 375
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 63 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ELi kodanikud saavad selget teavet 
selle kohta, kuidas rakendatakse ELi 
keskkonnaõigust.

(a) Rakendatakse täielikult Århusi 
konventsioon, mis tagab selle, et ELi 
kodanikud saavad selget teavet selle kohta, 
kuidas rakendatakse ELi keskkonnaõigust, 
osalevad keskkonna seisukohalt oluliste 
otsuste tegemisel ning neile on tagatud 
õiguskaitse kättesaadavus.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas nõukogu 11. juuni 2012. aasta järeldustega, mille kohaselt 
tuleks Århusi konventsioon täielikult rakendada, mis muudaks kodanikele kättesaadavaks 
õiguskaitse keskkonnaküsimustes.

Muudatusettepanek 376
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 63 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ELi kodanikud saavad selget teavet 
selle kohta, kuidas rakendatakse ELi 
keskkonnaõigust.

(a) ELi kodanikud saavad selget teavet 
selle kohta, kuidas rakendatakse ELi 
keskkonnaõigust. Läbipaistvuse 
tagamiseks peaks selle hulka kuuluma 
juurdepääs veebis ülevaatele eri kaebuste 
kohta, mis Euroopa Komisjonile on 
esitatud, ja teabe kohta, millises 
menetlusstaadiumis on juhtumid 
liikmesriikides.
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Or. es

Muudatusettepanek 377
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 63 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Rakendatakse sõltumatuse nõue 
nende riiklike reguleerivate asutuste 
suhtes, kes vastutavad ELi 
keskkonnaõiguse jõustamise eest.

Or. en

Selgitus

Erinevates ELi direktiivides siseturu kohta ja Euroopa Kohtu praktikas on nõutud, et 
liikmesriigid tagaksid reguleeriva asutuse sõltumatuse ning kannaksid hoolt, et ta teostab 
oma volitusi erapooletult ja läbipaistvalt. Vt direktiivi 2009/73/EÜ artikli 39 lõiget 4. 
Reguleerivale asutusele esitatavaid samu nõudeid tuleks kohaldada ELi keskkonnaõiguse 
jõustamise suhtes riiklikul tasandil.

Muudatusettepanek 378
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 63 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Suurendatakse kodanike usaldust ELi 
keskkonnaõiguse vastu ja usku sellesse.

(d) Suurendatakse kodanike usaldust ELi 
keskkonnaõiguse vastu ja usku sellesse 
ning neid kaasatakse tihedamalt 
meetmetesse, mida võetakse 
keskkonnaprobleemide lahendamiseks.

Or. lt

Muudatusettepanek 379
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 63 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Suurendatakse kodanike usaldust ELi 
keskkonnaõiguse vastu ja usku sellesse.

(d) Suurendatakse kodanike usaldust ja 
usku, mis puudutab ELi keskkonnaõigust 
ja selle jõustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 380
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 63 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Sõlmida rakendamise 
partnerluslepingud liikmesriikide ja 
komisjoni vahel.

(b) Sõlmida rakendamise 
partnerluslepingud liikmesriikide ja 
komisjoni vahel, et aidata liikmesriikidel 
tekkivaid probleeme vältida või neid 
lahendada.

Or. en

Muudatusettepanek 381
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 63 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Sõlmida rakendamise 
partnerluslepingud liikmesriikide ja 
komisjoni vahel.

(b) Sõlmida läbipaistvad rakendamise 
partnerluslepingud liikmesriikide ja 
komisjoni vahel.

Or. en
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Muudatusettepanek 382
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 63 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Laiendada siduvaid kriteeriume 
liikmesriikide tõhusaks kontrollimiseks ja 
järelevalveks seoses suurema hulga ELi 
keskkonnaalaste õigusaktide 
rakendamisega, arendades ELi tasandil 
välja täiendava suutlikkuse, et põhjendatud 
kahtluse korral tegeleda spetsialistide 
võrgustiku toel probleemsete 
olukordadega.

(c) Laiendada siduvaid kriteeriume 
liikmesriikide tõhusaks kontrollimiseks ja 
järelevalveks seoses suurema hulga ELi 
keskkonnaalaste õigusaktide 
rakendamisega, tugevdades samal ajal 
IMPELi võrgustikku.

Or. it

Muudatusettepanek 383
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 63 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Laiendada siduvaid kriteeriume
liikmesriikide tõhusaks kontrollimiseks ja 
järelevalveks seoses suurema hulga ELi 
keskkonnaalaste õigusaktide 
rakendamisega, arendades ELi tasandil 
välja täiendava suutlikkuse, et põhjendatud 
kahtluse korral tegeleda spetsialistide 
võrgustiku toel probleemsete 
olukordadega.

(c) Tagada siduvad kriteeriumid
liikmesriikide tõhusaks kontrollimiseks ja 
järelevalveks seoses suurema hulga ELi 
keskkonnaalaste õigusaktide 
rakendamisega, arendades ELi tasandil 
välja täiendava suutlikkuse, et põhjendatud 
kahtluse korral tegeleda spetsialistide 
võrgustiku toel probleemsete 
olukordadega.

Or. en

Muudatusettepanek 384
Elena Oana Antonescu
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 63 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Luua riiklikul tasandil järjepidev ja 
tõhus mehhanism ELi keskkonnaõiguse 
rakendamisega seotud kaebuste 
käsitlemiseks.

(d) Tagada riiklikul tasandil järjepidev ja 
tõhus mehhanism ELi keskkonnaõiguse 
rakendamisega seotud kaebuste 
käsitlemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 385
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 63 – lõik 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Vaadata läbi keskkonnamõju 
hindamissüsteem eesmärgiga tagada selle 
objektiivsus ja sõltumatus ning 
standardida liikmesriikide tavasid, et 
vältida olukordi, kus keskkonnamõju 
hinnangute läbiviimisest on võimalik 
mööda hiilida seaduselünkade või seaduse 
mitmeti tõlgendavuse tõttu. 

Or. lt

Muudatusettepanek 386
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 63 – lõik 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Tagada, et õiguskaitsele juurdepääsu 
käsitlevad riiklikud õigusaktid kajastaksid 
Euroopa Kohtu kohtupraktikat ning 
edendada konfliktide kohtuvälist 
lahendamist, et leida rahumeelseid

(e) Tagada, et õiguskaitsele juurdepääsu 
käsitlevad riiklikud õigusaktid kajastaksid 
Euroopa Kohtu kohtupraktikat ning 
edendada konfliktide kohtuvälist 
lahendamist, et leida tulemuslikke
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lahendusi keskkonnaalastes konfliktides. lahendusi keskkonnaalastes konfliktides.

Or. en

Muudatusettepanek 387
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – Prioriteetne eesmärk nr 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteetne eesmärk nr 5: parandada 
keskkonnapoliitika aluseks olevat 
tõendusbaasi

Prioriteetne eesmärk nr 5: parandada 
keskkonnapoliitika aluseks olevat 
teadmus- ja tõendusbaasi

Or. en

Muudatusettepanek 388
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – Prioriteetne eesmärk nr 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Prioriteetne eesmärk nr 5: parandada 
keskkonnapoliitika aluseks olevat 
tõendusbaasi

Prioriteetne eesmärk nr 5: parandada 
keskkonnapoliitika aluseks olevat 
teadmusbaasi

Or. en

Muudatusettepanek 389
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

64. ELi keskkonnapoliitika tõendusbaasi
aluseks on keskkonnaseire, andmed, ELi 

64. ELi keskkonnapoliitika aluseks on 
keskkonnaseire, andmed, ELi õigusaktide 
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õigusaktide rakendamisega seotud näitajad 
ja hindamised ning ametlikud 
teadusuuringud ja kodanike 
teadusalgatused. On tehtud suuri 
edusamme kõnealuse tõendusbaasi 
suurendamiseks, teadlikkuse tõstmiseks 
ning suurendatud poliitikakujundajate ja 
üldsuse usku tõenditel põhinevasse
lähenemisviisi, et neil oleks hõlpsam aru 
saada keerukatest keskkonna- ja 
ühiskonnaprobleemidest.

rakendamisega seotud näitajad ja 
hindamised ning ametlikud teadusuuringud 
ja kodanike teadusalgatused. On tehtud 
suuri edusamme kõnealuse teadmusbaasi
suurendamiseks, teadlikkuse tõstmiseks 
ning suurendatud poliitikakujundajate ja 
üldsuse usku teadmistepõhisesse
lähenemisviisi, et neil oleks hõlpsam aru 
saada keerukatest keskkonna- ja 
ühiskonnaprobleemidest.

Or. en

Selgitus

Mõiste „teadmusbaas”, nagu seda kasutab komisjon oma mõjuhinnangus, on palju sobivam, 
sest ta on laiem kui „tõendusbaas”.

Muudatusettepanek 390
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

64. ELi keskkonnapoliitika tõendusbaasi 
aluseks on keskkonnaseire, andmed, ELi 
õigusaktide rakendamisega seotud näitajad 
ja hindamised ning ametlikud 
teadusuuringud ja kodanike 
teadusalgatused. On tehtud suuri 
edusamme kõnealuse tõendusbaasi 
suurendamiseks, teadlikkuse tõstmiseks 
ning suurendatud poliitikakujundajate ja 
üldsuse usku tõenditel põhinevasse
lähenemisviisi, et neil oleks hõlpsam aru 
saada keerukatest keskkonna- ja 
ühiskonnaprobleemidest.

64. ELi keskkonnapoliitika tõendusbaasi 
aluseks on keskkonnaseire, andmed, ELi 
õigusaktide rakendamisega seotud näitajad 
ja hindamised ning ametlikud 
teadusuuringud ja kodanike 
teadusalgatused. On tehtud suuri 
edusamme kõnealuse tõendusbaasi 
suurendamiseks, teadlikkuse tõstmiseks 
ning suurendatud poliitikakujundajate ja 
üldsuse usku teadmistepõhisesse
lähenemisviisi, et neil oleks hõlpsam aru 
saada keerukatest keskkonna- ja 
ühiskonnaprobleemidest.

Or. en
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Muudatusettepanek 391
Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

64. ELi keskkonnapoliitika tõendusbaasi 
aluseks on keskkonnaseire, andmed, ELi 
õigusaktide rakendamisega seotud näitajad 
ja hindamised ning ametlikud 
teadusuuringud ja kodanike 
teadusalgatused. On tehtud suuri 
edusamme kõnealuse tõendusbaasi 
suurendamiseks, teadlikkuse tõstmiseks 
ning suurendatud poliitikakujundajate ja 
üldsuse usku tõenditel põhinevasse 
lähenemisviisi, et neil oleks hõlpsam aru 
saada keerukatest keskkonna- ja 
ühiskonnaprobleemidest.

64. ELi keskkonnapoliitika tõendusbaasi 
aluseks on keskkonnaseire, andmed, ELi 
õigusaktide rakendamisega seotud näitajad 
ja hindamised ning ametlikud 
teadusuuringud ja kodanike 
teadusalgatused. On tehtud suuri 
edusamme kõnealuse teadmus- ja
tõendusbaasi suurendamiseks, teadlikkuse 
tõstmiseks ning suurendatud 
poliitikakujundajate ja üldsuse usku 
tõenditel põhinevasse lähenemisviisi, et 
neil oleks hõlpsam aru saada keerukatest 
keskkonna- ja ühiskonnaprobleemidest.

Or. en

Muudatusettepanek 392
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

66. Siiski nõuavad praegused 
arengusuunad ja ebakindlus seoses 
tulevikusuundumustega edasisi samme 
kõnealuse tõendusbaasi säilitamiseks ja 
tugevdamiseks, et ELi poliitika tugineks ka 
edaspidi keskkonna seisundi heale 
mõistmisele, võimalikele 
reageerimisvõimalustele ning nende 
tagajärgedele.

66. Siiski nõuavad praegused 
arengusuunad ja ebakindlus seoses 
tulevikusuundumustega edasisi samme 
kõnealuse teadmusbaasi säilitamiseks ja 
tugevdamiseks, et ELi poliitika tugineks ka 
edaspidi keskkonna seisundi heale 
mõistmisele, võimalikele 
reageerimisvõimalustele ning nende 
tagajärgedele.

Or. en
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Muudatusettepanek 393
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

66. Siiski nõuavad praegused 
arengusuunad ja ebakindlus seoses 
tulevikusuundumustega edasisi samme 
kõnealuse tõendusbaasi säilitamiseks ja 
tugevdamiseks, et ELi poliitika tugineks ka 
edaspidi keskkonna seisundi heale 
mõistmisele, võimalikele 
reageerimisvõimalustele ning nende 
tagajärgedele.

66. Siiski nõuavad praegused 
arengusuunad ja ebakindlus seoses 
tulevikusuundumustega edasisi samme 
kõnealuse teadmus- ja tõendusbaasi 
säilitamiseks ja tugevdamiseks, et ELi 
poliitika tugineks ka edaspidi keskkonna 
seisundi heale mõistmisele, võimalikele 
reageerimisvõimalustele ning nende 
tagajärgedele.

Or. en

Muudatusettepanek 394
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 68

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

68. Ühise keskkonnateabesüsteemi 
põhimõtte „tooda üks kord, kasuta sageli” 
ning INSPIRE ja GMES65 süsteemide 
kohaselt kogutavate ja võrreldavate 
ruumiandmetega seotud ühiste 
lähenemisviiside ja standardite edasine 
rakendamine, samuti jõupingutused 
ühtlustada eri õigusaktide alusel nõutavaid 
aruandluskohustusi, aitavad vältida 
jõupingutuste dubleerimist ning 
kõrvaldavad ametiasutuste ebavajaliku 
halduskoormuse. Liikmesriigid peaksid 
teabe, mis on kogutud kavade, 
programmide ja projektide 
keskkonnamõjude hindamiseks 
(keskkonna- ja strateegilise mõju 
hinnangute kaudu), muutma üldsusele 
rohkem kättesaadavaks.

68. Ühise keskkonnateabesüsteemi 
põhimõtte „tooda üks kord, kasuta sageli” 
ning INSPIRE ja Kopernikuse (varasema 
nimega GMES) süsteemide, aga ka teiste 
Euroopa keskkonnateabesüsteemide 
(nagu BISE ja WISE) kohaselt kogutavate 
ja võrreldavate ruumiandmetega seotud 
ühiste lähenemisviiside ja standardite 
edasine rakendamine, samuti 
jõupingutused ühtlustada eri õigusaktide 
alusel nõutavaid aruandluskohustusi, 
aitavad vältida jõupingutuste dubleerimist 
ning kõrvaldavad ametiasutuste 
ebavajaliku halduskoormuse. Liikmesriigid 
peaksid teabe, mis on kogutud kavade, 
programmide ja projektide 
keskkonnamõjude hindamiseks 
(keskkonna- ja strateegilise mõju 
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hinnangute kaudu), muutma üldsusele 
rohkem kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Raportööri esitatud ühiste muudatusettepanekute alternatiivne versioon.

Muudatusettepanek 395
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 69 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

69. Ikka veel esineb märkimisväärseid 
teadmistelünki, millest mõned on 
käesoleva programmi prioriteetsete 
eesmärkide seisukohalt olulised. Seepärast 
on nende lünkade täitmiseks vaja 
investeerida edasisse teadustegevusse, et 
tagada ametiasutustele ja ettevõtetele
kindel alus otsuste tegemiseks, mis 
kajastaksid täielikult sotsiaalseid, 
majanduslikke või keskkonnaalaseid 
hüvesid ja kulusid. Täitmata on neli lünka.

69. Ikka veel esineb märkimisväärseid 
teadmistelünki, millest mõned on 
käesoleva programmi prioriteetsete 
eesmärkide seisukohalt olulised. Seepärast 
on nende lünkade täitmiseks vaja 
investeerida edasisse teadustegevusse, et 
tagada ametiasutustele ja ettevõtetele 
kindlad teadmised uusimatest teaduslikest 
andmetest, mis kajastaksid täielikult 
sotsiaalseid, majanduslikke või 
keskkonnaalaseid hüvesid ja kulusid. 
Täitmata on neli lünka.

Or. en

Muudatusettepanek 396
Marit Paulsen, Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 69 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Vaja on kõrgetasemelisi uuringuid 
andmetes ja teadmistes esinevate lünkade 
täitmiseks, et paremini mõista keerukaid 
probleeme seoses muutustega keskkonnas, 

– Vaja on kõrgetasemelisi uuringuid 
andmetes ja teadmistes esinevate lünkade 
täitmiseks, et paremini mõista keerukaid 
probleeme seoses muutustega keskkonnas, 
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näiteks kliimamuutuste ja katastroofide 
mõjud, liikide kadumisega seotud mõjud 
ökosüsteemiteenustele, keskkonnaalased 
piirmäärad ning ökoloogilised 
murdepunktid. Kui olemasolevad tõendid 
nõuavad täielikult ennetavaid meetmeid
nendes valdkondades, siis edasised 
teadusuuringud seoses planeedi Maa 
taluvuspiiride, süsteemsete riskide ja meie 
ühiskonna suutlikkusega nendega hakkama 
saada toetavad kõige sobivamate 
lahenduste väljatöötamist. See peaks 
hõlmama investeerimist, et täita andmetes 
ja teadmistes esinevad lüngad, kaardistada 
ökosüsteemiteenused ja neid hinnata, et 
mõista elurikkuse tähtsust nende alustoena 
ja nende kohanemist kliimamuutusega.

näiteks kliimamuutuste ja katastroofide 
mõjud, linnapiirkondades biojäätmete 
ümbertöötlemine tõhusa puhastamise teel 
põllumajanduslikuks tooraineks, liikide 
kadumisega seotud mõjud 
ökosüsteemiteenustele, keskkonnaalased 
piirmäärad ning ökoloogilised 
murdepunktid. Kui olemasolevad tõendid 
nõuavad täielikult ennetavaid meetmeid 
nendes valdkondades, siis edasised 
teadusuuringud seoses planeedi Maa 
taluvuspiiride, süsteemsete riskide ja meie 
ühiskonna suutlikkusega nendega hakkama 
saada toetavad kõige sobivamate 
lahenduste väljatöötamist. See peaks 
hõlmama investeerimist, et täita andmetes 
ja teadmistes esinevad lüngad, kaardistada 
ökosüsteemiteenused ja neid hinnata, et 
mõista elurikkuse tähtsust nende alustoena 
ja nende kohanemist kliimamuutusega.

Or. en

Muudatusettepanek 397
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 69 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Üleminek kaasavale 
keskkonnasäästlikule majandusele nõuab 
sotsiaalmajanduslike ja keskkonnategurite 
vahelise vastasmõju põhjalikku kaalumist. 
Parandades mõistmist säästvate tarbimis- ja 
tootmismudelite kohta ning selle kohta, 
kuidas tegevuse või tegevusetusega seotud 
kulusid täpsemalt arvestada, kuidas 
muutused üksikisiku ja ühiskonna 
käitumises aitavad kaasa 
keskkonnatulemustele ning kuidas 
üleilmsed megatrendid mõjutavad Euroopa 
keskkonda, aitab see paremini 
poliitikaalgatusi suunata, et suurendada 
ressursitõhusust ja leevendada keskkonnale 

Üleminek kaasavale keskkonnasäästlikule 
majandusele nõuab sotsiaalmajanduslike ja 
keskkonnategurite vahelise vastasmõju 
põhjalikku kaalumist. Parandades 
arusaamist sellest, millised on säästvad 
tarbimis- ja tootmismudelid ning kuidas 
tegevuse või tegevusetusega seotud kulusid 
ja kasu täpsemalt arvestada, kuidas 
muutused üksikisiku ja ühiskonna 
käitumises aitavad kaasa 
keskkonnatulemustele ning kuidas 
üleilmsed megatrendid mõjutavad Euroopa 
keskkonda, aitab see paremini 
poliitikaalgatusi suunata, et suurendada 
ressursitõhusust ja leevendada keskkonnale 
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avalduvat survet. avalduvat survet.

Or. en

Selgitus

Kaaluda tuleks tegevuse või tegevusetusega seotud kulusid ja kasu, kui tahame paranda oma 
arusaamist säästvatest tarbimis- ja tootmismudelitest.

Muudatusettepanek 398
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 69 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Valitseb ebakindlus seoses 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate, 
segude, toodetes kasutatavate kemikaalide 
ja nanomaterjalide mõjudega inimtervisele 
ja keskkonnale. Nende lünkade täitmine 
kiirendab otsuste tegemist ning võimaldab 
kemikaale käsitlevate õigusaktide edasist 
väljaarendamist, et tõhusamalt tegeleda 
probleemsete valdkondadega, edendades 
samas kemikaalide säästvamat kasutamist. 
Inimtervist mõjutavate keskkonnategurite 
parem mõistmine võimaldaks võtta 
ennetavaid poliitikameetmeid.

– Kuna valitseb ebakindlus seoses 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate, 
segude, toodetes kasutatavate kemikaalide 
ja nanomaterjalide kõikide mõjudega 
inimtervisele ja keskkonnale, siis viimased 
uurimistulemused näitavad, et 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajatel on
kahjulik mõju tervisele, eriti mis 
puudutab rasedaid naisi ja laste arengut.
Seetõttu on igati õigustatud ennetavate 
meetmete võtmine. Lisaks selle tekitab 
muret toodetes kasutatavate kemikaalide, 
nanomaterjalide ja sarnaste 
kõrgtehnoloogiliste materjalide 
kombineeritud mõju võimalikud 
tagajärjed keskkonnale ja tervisele. 
Olemasolevate teadmiste rakendamine, 
millega kaasnevad jätkuvad pingutused 
teadmistes esinevate seniste lünkade 
täitmiseks, kasutades selleks muu hulgas 
ka bioseiret ja keskkonnaseiret, võib
kiirendada otsuste tegemist ning 
võimaldada kemikaale käsitlevate 
õigusaktide edasist väljaarendamist, et 
tõhusamalt tegeleda probleemsete 
valdkondadega, ning aidata kaasa ka 
säästvamale lähenemisviisile kemikaalide 
kasutamisel. Inimtervist ja keskkonda
mõjutavate keskkonnategurite ja 
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kokkupuute tasemete parem mõistmine 
võimaldaks võtta ennetavaid 
poliitikameetmeid.

Or. en

Selgitus

Nagu on rõhutatud Å. Westlundi raportis, mille Euroopa Parlament võttis vastu 2013. aasta 
märtsis, on juba kättesaadavad teaduslikud andmed teatavate sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustajate kahjuliku mõju kohta ning seepärast on vaja võtta meetmeid ja kohaldada 
ettevaatuspõhimõtet. Ühtlasi on vaja keskkonnapoliitikas arvestada teadmistega, mis 
käsitlevad kemikaalide, nanomaterjalide ja sarnaste kõrgtehnoloogiliste materjalide 
kombineeritud mõju, ning põhjalikult tegeleda teadmistes esinevate lünkade täitmisega.

Muudatusettepanek 399
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 69 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Valitseb ebakindlus seoses 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate, 
segude, toodetes kasutatavate kemikaalide 
ja nanomaterjalide mõjudega inimtervisele 
ja keskkonnale. Nende lünkade täitmine 
kiirendab otsuste tegemist ning võimaldab 
kemikaale käsitlevate õigusaktide edasist 
väljaarendamist, et tõhusamalt tegeleda 
probleemsete valdkondadega, edendades 
samas kemikaalide säästvamat kasutamist. 
Inimtervist mõjutavate keskkonnategurite 
parem mõistmine võimaldaks võtta 
ennetavaid poliitikameetmeid.

– Kuigi üha rohkem on kättesaadavad 
teaduslikud andmed selle kohta, milline 
on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate 
kemikaalide kahjulik mõju, eelkõige mis 
puudutab laste arengut, mistõttu on igati 
õigustatud ennetavate meetmete võtmine,
valitseb endiselt ebakindlus seoses 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate, 
segude, toodetes kasutatavate kemikaalide 
ja nanomaterjalide kõikide mõjudega 
inimtervisele ja keskkonnale. Nende 
lünkade täitmine kiirendab otsuste tegemist 
ning võimaldab kemikaale käsitlevate 
õigusaktide edasist väljaarendamist, et 
tõhusamalt tegeleda probleemsete 
valdkondadega, edendades samas 
kemikaalide säästvamat kasutamist. 
Inimtervist mõjutavate keskkonnategurite 
parem mõistmine võimaldaks võtta 
ennetavaid poliitikameetmeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 400
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 69 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Valitseb ebakindlus seoses 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate, 
segude, toodetes kasutatavate kemikaalide 
ja nanomaterjalide mõjudega inimtervisele 
ja keskkonnale. Nende lünkade täitmine 
kiirendab otsuste tegemist ning võimaldab
kemikaale käsitlevate õigusaktide edasist 
väljaarendamist, et tõhusamalt tegeleda 
probleemsete valdkondadega, edendades 
samas kemikaalide säästvamat kasutamist. 
Inimtervist mõjutavate keskkonnategurite 
parem mõistmine võimaldaks võtta 
ennetavaid poliitikameetmeid.

Valitseb ebakindlus seoses 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate, 
segude, toodetes kasutatavate kemikaalide 
ja nanomaterjalide mõjudega inimtervisele 
ja keskkonnale. Liikmesriikidel, kes on 
teinud kõige suuremaid edusamme selles 
valdkonnas, palutakse jagada oma 
teadmisi ja kogemusi ELi partneritega 
ning kui see mõjuhinnangu järel osutub 
vajalikuks, võiksid nad aidata kehtestada 
ELi ühtlustatud korda, mis näeb ette 
selliste teadmiste süvendamise eelkõige 
nanomaterjalide valdkonnas.
Olemasolevate lünkade täitmine, 
töötamine ühiste määratluste ja teaduslike 
andmete alusel, mis käsitlevad teatavate 
ainete olemuslikke ohte, teadusuuringute 
soodustamine ning vajaduse korral 
ettevaatuspõhimõtte ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamine hõlbustavad
otsuste tegemist ning võimaldavad 
kemikaale käsitlevate õigusaktide edasist 
väljaarendamist, et tõhusamalt tegeleda 
probleemsete valdkondadega, edendades 
samas kemikaalide säästvamat kasutamist
Inimtervist mõjutavate keskkonnategurite 
parem mõistmine võimaldaks võtta 
ennetavaid poliitikameetmeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 401
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 69 – taane 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Valitseb ebakindlus seoses 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate, 
segude, toodetes kasutatavate kemikaalide 
ja nanomaterjalide mõjudega inimtervisele 
ja keskkonnale. Nende lünkade täitmine 
kiirendab otsuste tegemist ning võimaldab 
kemikaale käsitlevate õigusaktide edasist 
väljaarendamist, et tõhusamalt tegeleda 
probleemsete valdkondadega, edendades 
samas kemikaalide säästvamat kasutamist. 
Inimtervist mõjutavate keskkonnategurite 
parem mõistmine võimaldaks võtta 
ennetavaid poliitikameetmeid.

Valitseb ebakindlus seoses 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate, 
segude, toodetes kasutatavate kemikaalide 
ja nanomaterjalide mõjudega inimtervisele 
ja keskkonnale. Nende lünkade täitmine 
kiirendab otsuste tegemist ning võimaldab 
kemikaale käsitlevate õigusaktide edasist 
väljaarendamist, et tõhusamalt tegeleda 
probleemsete valdkondadega, edendades 
samas kemikaalide säästvamat kasutamist. 
Inimtervist mõjutavate keskkonnategurite 
parem mõistmine võimaldaks võtta 
ennetavaid poliitikameetmeid. Seda tuleks 
teha, kasutades võimaluste piires 
alternatiivseid katsemeetodeid eesmärgiga 
vähendada katseloomade arvu.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus jääb vajaka täpsusest, mis puudutab vajadust vähendada kemikaalide 
testimisel katseloomade arvu.

Muudatusettepanek 402
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 69 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Selleks et tagada kõigi sektorite panus 
jõupingutustesse võitluses
kliimamuutustega, on vaja selget ülevaadet 
kasvuhoonegaaside mõõtmisest, seirest ja 
andmekogumisest. mis praegu ei ole 
täielik peamistes sektorites, nt 
põllumajanduses.

– Selleks et tagada kõigi sektorite panus 
jõupingutustesse kohanemiseks 
kliimamuutustega, on vaja selget ülevaadet 
kasvuhoonegaaside mõõtmisest, seirest ja 
andmekogumisest.

Or. it
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Muudatusettepanek 403
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 69 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Selleks et tagada kõigi sektorite panus 
jõupingutustesse võitluses 
kliimamuutustega, on vaja selget ülevaadet 
kasvuhoonegaaside mõõtmisest, seirest ja 
andmekogumisest. mis praegu ei ole 
täielik peamistes sektorites, nt 
põllumajanduses.

– Selleks et tagada kõigi sektorite panus 
jõupingutustesse võitluses 
kliimamuutustega, on vaja selget ülevaadet 
kasvuhoonegaaside mõõtmisest, seirest ja 
andmekogumisest.

Or. de

Selgitus

Viide põllumajandusele kui ainsale sektorile, kus andmekogumine on eeldatavasti ebatäielik, 
ei anna realistlikku pilti. Praegu kasutusel olev kasvuhoonegaaside arvestusmeetod on 
näidanud, et põllumajanduses on kasvuhoonegaase üleeuroopaliselt vähendatud.

Muudatusettepanek 404
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

70. Kiirest tehnoloogilisest arengust, mis 
edestab poliitikat, tulenevad uued ja 
esilekerkivad probleemid, nt 
nanomaterjalid, ebatraditsioonilised 
energiaallikad, süsinikdioksiidi kogumine 
ja säilitamine ning elektromagnetlained, 
tekitavad küsimusi seoses riskjuhtimisega 
ning põhjustavad konfliktseid huve, 
vajadusi ja ootusi. See omakorda 
suurendab üldsuse muret ja võimalikku 
vaenulikkust uute tehnoloogiate suhtes. 
Seepärast on vaja tagada laiem, 
selgesõnaline ühiskondlik arutelu 
keskkonnariskide ja võimalike 

70. Kiirest tehnoloogilisest arengust, mis 
edestab poliitikat, tulenevad uued ja 
esilekerkivad probleemid, nt 
nanomaterjalid ja sarnased 
kõrgtehnoloogilised materjalid, 
ebatraditsioonilised energiaallikad, 
süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine 
ning elektromagnetlained, tekitavad 
küsimusi seoses riskjuhtimisega ning 
põhjustavad konfliktseid huve, vajadusi ja 
ootusi. See omakorda suurendab üldsuse 
muret ja võimalikku vaenulikkust uute 
tehnoloogiate suhtes. Seepärast on vaja 
tagada laiem, selgesõnaline ühiskondlik 
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kompromisside üle, millega nõustuda, 
kuigi mõnikord puudub täielik või kindel 
teave tekkivate riskide ning selle kohta, 
kuidas neid tuleks käsitleda. Süstemaatiline 
lähenemisviis keskkonnariskide juhtimisele 
parandaks ELi suutlikkust tegutseda 
tehnoloogilist arengut arvesse võttes õigel 
ajal, tagades samas kindlustunde üldsusele.

arutelu keskkonnariskide ja võimalike 
kompromisside üle, millega nõustuda, 
kuigi mõnikord puudub täielik või kindel 
teave tekkivate riskide ning selle kohta, 
kuidas neid tuleks käsitleda. Süstemaatiline 
lähenemisviis keskkonnariskide juhtimisele 
parandaks ELi suutlikkust tegutseda 
tehnoloogilist arengut arvesse võttes õigel 
ajal, tagades samas kindlustunde üldsusele.

Or. en

Selgitus

Tõenäoliselt võetakse tulevikus kasutusele tundmatuid aineid ja materjale, seepärast on 
oluline tagada, et selliseid materjale ja aineid saaks käsitleda samal moel nagu näiteks 
nanomaterjale.


