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Pakeitimas 279
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41. Siekiant ES perėjimo prie ekologiškos 
bei konkurencingos efektyvaus išteklių 
naudojimo ir mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos, programa 
užtikrinama, kad iki 2020 m.:

41. Siekiant užtikrinti, kad žiedinė mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų
ekonomika, kurią plėtojant efektyviai 
naudojami ištekliai ir atsižvelgiama į 
aplinką ir ekosistemas, būtų 
konkurencinga, programa turėtų būti
užtikrinama, kad iki 2020 m.:

Or. it

(Plg. 2 straipsnio 1 dalies b punkto pakeitimą).

Pakeitimas 280
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41. Siekiant ES perėjimo prie ekologiškos 
bei konkurencingos efektyvaus išteklių 
naudojimo ir mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos, programa 
užtikrinama, kad iki 2020 m.:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. fr

Pakeitimas 281
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ES įgyvendintų užsibrėžtus 2020 m.
klimato ir energetikos tikslus ir toliau 
darytų pažangą siekdama iki 2050 m. 
išmetamųjų ŠESD kiekį sumažinti 80–
95 %, palyginti su 1990 m. kiekiu, ir taip 
prisidėtų prie pasaulinių pastangų 
užtikrinti, kad vidutinė temperatūra 
nepakiltų daugiau nei 2ºC;

a) ES įgyvendintų klimato ir energetikos 
tikslus, atitinkančius ekonominę klimato 
ir tarptautinę padėtį JTBKKK;

Or. it

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ES įgyvendintų užsibrėžtus 2020 m. 
klimato ir energetikos tikslus ir toliau 
darytų pažangą siekdama iki 2050 m. 
išmetamųjų ŠESD kiekį sumažinti 80–
95 %, palyginti su 1990 m. kiekiu, ir taip 
prisidėtų prie pasaulinių pastangų 
užtikrinti, kad vidutinė temperatūra 
nepakiltų daugiau nei 2ºC;

a) ES įgyvendintų užsibrėžtus 2020 m. 
klimato ir energetikos tikslus, sukurtų 
privalomais išmetamo ŠESD kiekio, 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir 
energijos vartojimo efektyvumo tikslais 
grindžiamą energetikos ir klimato 
politikos iki 2030 m. programą ir toliau 
darytų pažangą siekdama iki 2050 m. 
išmetamųjų ŠESD kiekį sumažinti 80–
95 %, palyginti su 1990 m. kiekiu, ir taip 
prisidėtų prie pasaulinių pastangų 
užtikrinti, kad vidutinė temperatūra 
nepakiltų daugiau nei 2ºC;

Or. de

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ES įgyvendintų užsibrėžtus 2020 m. 
klimato ir energetikos tikslus ir toliau 
darytų pažangą siekdama iki 2050 m. 
išmetamųjų ŠESD kiekį sumažinti 80–
95 %, palyginti su 1990 m. kiekiu, ir taip 
prisidėtų prie pasaulinių pastangų 
užtikrinti, kad vidutinė temperatūra 
nepakiltų daugiau nei 2ºC;

a) ES įgyvendintų užsibrėžtus 2020 m. 
klimato ir energetikos tikslus ir toliau 
darytų pažangą siekdama iki 2050 m. 
išmetamųjų ŠESD kiekį sumažinti 80–
95 %, palyginti su 1990 m. kiekiu, ir taip 
prisidėtų prie pasaulinių pastangų 
užtikrinti, kad vidutinė temperatūra 
nepakiltų daugiau nei 2ºC. Būtų susitarta 
dėl klimato ir energijos 2030 m. tikslų ir 
tolesnių uždavinių energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos srityse;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų gerokai sumažintas bendras ES 
pramonės poveikis aplinkai visuose 
pagrindiniuose pramonės sektoriuose, o 
išteklių naudojimo efektyvumas padidintas;

b) būtų gerokai sumažintas bendras ES 
pramonės poveikis aplinkai visuose 
pagrindiniuose pramonės sektoriuose, o 
išteklių naudojimo efektyvumas padidintas
rinkos ir politinėmis paskatomis, kurias 
taikant atlyginama už verslo subjektų 
naudojamą geriausią praktiką. Išteklių 
naudojimo efektyvumas gamybos 
grandinėje ir gaminio gyvavimo ciklo 
metu gali būti išmatuotas ir palygintas;

Or. en

Pakeitimas 285
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų gerokai sumažintas bendras ES 
pramonės poveikis aplinkai visuose 
pagrindiniuose pramonės sektoriuose, o 
išteklių naudojimo efektyvumas padidintas;

b) būtų gerokai sumažintas bendras ES 
pramonės poveikis aplinkai visuose 
pagrindiniuose pramonės sektoriuose, o 
išteklių naudojimo efektyvumas padidintas 
taikant pakopinio žaliavų naudojimo 
principus;

Or. en

Pagrindimas

Tikslas padidinti išteklių naudojimo efektyvumą turėtų būti grindžiamas pakopinio žaliavų 
naudojimo principais, kurie užtikrina pačią didžiausią pridėtinę vertę.

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) būtų sumažintas bendras gamybos ir 
vartojimo poveikis aplinkai, visų pirma 
maisto, būsto ir judumo sektoriuose;

c) dėl struktūrinių gamybos, technologijų 
ir inovacijų bei vartojimo tendencijų ir 
gyvenimo būdo pokyčių sumažėtų bendras 
gamybos poveikis aplinkai ir vartojimas, 
visų pirma maisto, būsto ir judumo 
sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 287
João Ferreira, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) maisto, būsto ir judumo sektorių 
poveikis aplinkai sumažėtų, tuo pat metu 
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sumažėtų viešosios išlaidos pritaikius 
teritorijų planavimo priemones, išplėtojus 
kokybišką ir nebrangų viešąjį transportą, 
sumažinus transportą gaminių gyvavimo 
ciklo metu ir ėmus taikyti taisykles ir 
ekonomines paskatas pirmenybę teikiant 
vietos maisto gamybai ir namų ir darbo 
vietos artumui; 

Or. pt

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) būtų užkirstas kelias miškų nykimui, o 
prekės ir gaminiai, susiję su miškų 
naikinimu, būtų pašalinti iš ES rinkos;

Or. en

Pakeitimas 289
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) atliekos būtų saugiai tvarkomos kaip 
išteklius, absoliutus vienam gyventojui 
tenkantis atliekų kiekis mažėtų, energijos 
gavybai būtų naudojamos tik perdirbti 
netinkamos medžiagos ir būtų 
veiksmingai atsisakyta perdirbamų ir 
kompostuojamų medžiagų šalinimo 
sąvartynuose;

d) atliekos būtų saugiai tvarkomos kaip 
išteklius, atliekų kiekis palyginti su BNP
mažėtų, o perdirbti ir kompostuoti 
tinkamos atliekos palaipsniui būtų ne 
šalinamos, bet į perdirbamos ir vėl 
panaudojamos;

Or. en
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Pakeitimas 290
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) atliekos būtų saugiai tvarkomos kaip 
išteklius, absoliutus vienam gyventojui 
tenkantis atliekų kiekis mažėtų, energijos 
gavybai būtų naudojamos tik perdirbti
netinkamos medžiagos ir būtų 
veiksmingai atsisakyta perdirbamų ir 
kompostuojamų medžiagų šalinimo 
sąvartynuose;

d) atliekos būtų saugiai tvarkomos kaip 
išteklius, atliekų kiekis palyginti su BNP
mažėtų, perdirbti ir kompostuoti tinkamos 
atliekos būtų siunčiamos perdirbti ir 
pakartotinai naudoti;

Or. it

Pakeitimas 291
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) atliekos būtų saugiai tvarkomos kaip 
išteklius, absoliutus vienam gyventojui 
tenkantis atliekų kiekis mažėtų, energijos 
gavybai būtų naudojamos tik perdirbti 
netinkamos medžiagos ir būtų veiksmingai
atsisakyta perdirbamų ir kompostuojamų 
medžiagų šalinimo sąvartynuose;

d) atliekos būtų saugiai tvarkomos kaip 
išteklius, vienam gyventojui tenkantis 
atliekų kiekis mažėtų, energijos gavybai 
būtų naudojamos tik perdirbti netinkamos 
medžiagos ir būtų veiksmingai sumažintas
perdirbamų ir kompostuojamų medžiagų
šalinimas sąvartynuose, atsižvelgiant į 
Sąvartynų direktyvos 1999/31/EB 5 
straipsnio 2 dalyje numatytus terminų 
atidėjimus;

Or. en

Pakeitimas 292
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) atliekos būtų saugiai tvarkomos kaip 
išteklius, absoliutus vienam gyventojui 
tenkantis atliekų kiekis mažėtų, energijos 
gavybai būtų naudojamos tik perdirbti 
netinkamos medžiagos ir būtų veiksmingai 
atsisakyta perdirbamų ir kompostuojamų
medžiagų šalinimo sąvartynuose;

d) atliekos būtų saugiai tvarkomos kaip 
išteklius, absoliutus vienam gyventojui 
tenkantis atliekų kiekis mažėtų, energijos 
gavybai būtų naudojamos tik perdirbti 
netinkamos medžiagos ir būtų veiksmingai 
atsisakyta perdirbamų, kompostuojamų ir
degių medžiagų šalinimo sąvartynuose;

Or. en

Pakeitimas 293
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) atliekos būtų saugiai tvarkomos kaip 
išteklius, absoliutus vienam gyventojui 
tenkantis atliekų kiekis mažėtų, energijos 
gavybai būtų naudojamos tik perdirbti 
netinkamos medžiagos ir būtų veiksmingai 
atsisakyta perdirbamų ir kompostuojamų 
medžiagų šalinimo sąvartynuose;

d) atliekos būtų saugiai tvarkomos kaip 
išteklius, absoliutus vienam gyventojui 
tenkantis atliekų kiekis mažėtų, energijos 
gavybai būtų naudojamos tik perdirbti 
netinkamos medžiagos ir būtų palaipsniui
veiksmingai atsisakyta perdirbamų ir 
kompostuojamų medžiagų šalinimo 
sąvartynuose, atsižvelgiant į valstybių 
narių realias galimybes pasiekti šį tikslą;

Or. lt

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto pirmos pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) atliekos būtų saugiai tvarkomos kaip 
išteklius, absoliutus vienam gyventojui 
tenkantis atliekų kiekis mažėtų, energijos 
gavybai būtų naudojamos tik perdirbti 
netinkamos medžiagos ir būtų veiksmingai 
atsisakyta perdirbamų ir kompostuojamų 
medžiagų šalinimo sąvartynuose;

d) būtų užtikrinama atliekų susidarymo 
prevencija ir atliekos būtų saugiai 
tvarkomos kaip išteklius, absoliutus 
vienam gyventojui tenkantis atliekų kiekis 
mažėtų, energijos gavybai būtų 
naudojamos tik kompostuoti ir perdirbti 
netinkamos medžiagos ir būtų veiksmingai 
atsisakyta perdirbamų ir kompostuojamų 
medžiagų šalinimo sąvartynuose;

Or. en

Pakeitimas 295
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visiškai įgyvendinti Klimato kaitos ir 
energetikos dokumentų rinkinį ir susitarti 
dėl ES klimato ir energetikos politikos 
pagrindų po 2020 m.;

a) įšaldyti Klimato kaitos ir energetikos 
dokumentų rinkinio, išskyrus energijos 
vartojimo efektyvumo standartus, 
įgyvendinimą, kol tarptautiniu mastu bus 
pasirašytas naujas teisiškai privalomas 
pasaulinis susitarimas, siekiant iki 
2050 m. sumažinti išmetamą ŠESD kiekį 
80−95 %, palyginti su 1990 m. kiekiu ir 
taip prisidėti prie pasaulinių pastangų 
užtikrinti, kad vidutinė temperatūra 
nepakiltų daugiau nei 2ºC;

Or. it

Pakeitimas 296
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visiškai įgyvendinti Klimato kaitos ir 
energetikos dokumentų rinkinį ir susitarti 
dėl ES klimato ir energetikos politikos 
pagrindų po 2020 m.;

a) visiškai įgyvendinti Klimato kaitos ir 
energetikos dokumentų rinkinį ir 
pasirengti dirbti dėl ES klimato ir 
energetikos politikos pagrindų po 2020 m.;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visiškai įgyvendinti Klimato kaitos ir 
energetikos dokumentų rinkinį ir susitarti 
dėl ES klimato ir energetikos politikos 
pagrindų po 2020 m.;

a) visiškai įgyvendinti Klimato kaitos ir 
energetikos dokumentų rinkinį ir susitarti 
dėl ES klimato ir energetikos politikos 
pagrindų po 2020 m. nustačius, kad trys 
teisiškai privalomi 2030 m. tikslai būtų 
suderinti su Konkurencingos mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos sukūrimo 2050 m. plane 
nustatytais uždaviniais, įskaitant 
įvertinimą padidinti 2020 m. klimato 
tikslą iki 30 %;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) plačiau naudoti geriausius prieinamus 
gamybos būdus ir labiau stengtis skatinti 
naujų inovacinių technologijų, procesų ir 
paslaugų įsisavinimą;

b) plačiau naudoti geriausius prieinamus 
gamybos būdus Pramoninių išmetamųjų 
teršalų direktyvą ir labiau stengtis skatinti 
naujų inovacinių technologijų, procesų ir 
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paslaugų įsisavinimą;

Or. en

Pakeitimas 299
João Ferreira, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) sumažinti pakuočių ir transporto 
naudojimą gaminių gyvavimo ciklo metu;

Or. pt

Pakeitimas 300
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) suteikti impulsą viešiesiems ir 
privatiesiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, būtiniems norint diegti 
inovacines technologijas, sistemas ir verslo 
modelius, kuriuos naudojant būtų sparčiau 
pereinama prie efektyvaus išteklių 
naudojimo ir mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos ir sumažėtų 
tokio perėjimo išlaidos;

c) suteikti impulsą viešiesiems ir 
privatiesiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, būtiniems norint diegti 
inovacines technologijas, sistemas ir verslo 
modelius, kuriuos naudojant būtų
padidintas efektyvaus išteklių naudojimo ir 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos konkurencingumas;

Or. it

Pakeitimas 301
Christa Klaß, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) suteikti impulsą viešiesiems ir 
privatiesiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, būtiniems norint diegti 
inovacines technologijas, sistemas ir verslo 
modelius, kuriuos naudojant būtų sparčiau 
pereinama prie efektyvaus išteklių 
naudojimo ir mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos ir sumažėtų tokio 
perėjimo išlaidos;

c) suteikti impulsą viešiesiems ir 
privatiesiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, būtiniems norint diegti 
inovacines technologijas, sistemas ir verslo 
modelius, kuriuos naudojant būtų sparčiau 
pereinama prie efektyvaus išteklių 
naudojimo ir mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos ir sumažėtų tokio 
perėjimo išlaidos, taip pat padedama 
reikšmingai sumažinti maisto atliekų 
visoje grandinėje;

Or. de

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nustatyti išteklių naudojimo 
efektyvumo rodiklius ir tikslus iki 2015 m. 
remiantis Efektyvaus išteklių naudojimo 
planu. Europos semestre pradėti taikyti 
pagrindinius rodiklius ir tikslus, kuriuos 
papildytų žemės, anglies dioksido, 
vandens ir žaliavų naudojimo rodiklių 
suvestinė;

Or. en

Pakeitimas 303
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nustatyti išteklių naudojimo 
efektyvumo rodiklius ir tikslus iki 
2015 m.; 

Or. en

Pakeitimas 304
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatyti nuoseklesnį tvarios gamybos ir 
vartojimo pagrindą. Peržiūrėti produktus 
reglamentuojančius teisės aktus, siekiant 
pagerinti produktų aplinkosauginį 
veiksmingumą ir išteklių naudojimo 
efektyvumą per visą jų gyvavimo ciklą. 
Nustatyti bendrojo vartojimo poveikio 
mažinimo tikslus;

d) nustatyti nuoseklesnį tvarios gamybos ir 
vartojimo teisinį pagrindą, kuris apimtų 
visą gamybos ciklą pradedant tvariu 
žaliavos išgavimu ir baigiant 
nebenaudojamų gaminių panaudojimu. 
Peržiūrėti produktus reglamentuojančius 
teisės aktus, siekiant pagerinti produktų 
aplinkosauginį veiksmingumą ir išteklių 
naudojimo efektyvumą per visą jų 
gyvavimo ciklą, geriau suderinti esamas 
priemones ir išplėtoti lyderystės nuostatą.
Skatinti tarp vartotojų ekologiškai tvarių 
produktų ir paslaugų paklausą didinant 
šių produktų prieinamumą, įperkamumą, 
funkcionalumą ir patrauklumą. Nustatyti 
bendrojo vartojimo poveikio mažinimo 
tikslus iki 2015 m.;

Or. en

Pakeitimas 305
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatyti nuoseklesnį tvarios gamybos ir 
vartojimo pagrindą. Peržiūrėti produktus 
reglamentuojančius teisės aktus, siekiant 
pagerinti produktų aplinkosauginį 
veiksmingumą ir išteklių naudojimo 
efektyvumą per visą jų gyvavimo ciklą. 
Nustatyti bendrojo vartojimo poveikio 
mažinimo tikslus;

d) nustatyti nuoseklesnį tvarios gamybos ir 
vartojimo pagrindą, taip pat, prireikus, 
sujungti esamas priemones į nuoseklią 
teisinę sistemą. Peržiūrėti produktus 
reglamentuojančius teisės aktus, siekiant 
pagerinti produktų aplinkosauginį 
veiksmingumą ir išteklių naudojimo 
efektyvumą per visą jų gyvavimo ciklą. 
Skatinti tarp vartotojų ekologiškai tvarių 
produktų ir paslaugų paklausą. Nustatyti 
bendrojo vartojimo poveikio mažinimo 
rodiklius ir tikslus;

Or. en

Pakeitimas 306
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatyti nuoseklesnį tvarios gamybos ir 
vartojimo pagrindą. Peržiūrėti produktus 
reglamentuojančius teisės aktus, siekiant 
pagerinti produktų aplinkosauginį 
veiksmingumą ir išteklių naudojimo 
efektyvumą per visą jų gyvavimo ciklą. 
Nustatyti bendrojo vartojimo poveikio 
mažinimo tikslus;

d) nustatyti nuoseklesnį tvarios gamybos ir 
vartojimo pagrindą. Peržiūrėti produktus 
reglamentuojančius teisės aktus, siekiant 
pagerinti produktų aplinkosauginį 
veiksmingumą ir išteklių naudojimo 
efektyvumą per visą jų gyvavimo ciklą. 
Nustatyti bendrojo vartojimo poveikio 
mažinimo tikslus ir apriboti produktų, 
kurie, kaip įrodyta, daro žalą aplinkai, 
patekimą į rinką;

Or. en

Pagrindimas

Netoksišką, švarią ir sveiką aplinką ir saugių vartojimo prekių inovacijas galima užtikrinti tik 
apribojus aplinkai žalingus produktus.
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Pakeitimas 307
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatyti nuoseklesnį tvarios gamybos ir 
vartojimo pagrindą. Peržiūrėti produktus 
reglamentuojančius teisės aktus, siekiant 
pagerinti produktų aplinkosauginį 
veiksmingumą ir išteklių naudojimo 
efektyvumą per visą jų gyvavimo ciklą. 
Nustatyti bendrojo vartojimo poveikio 
mažinimo tikslus;

d) nustatyti nuoseklesnį tvarios gamybos ir 
vartojimo pagrindą. Peržiūrėti produktus 
reglamentuojančius teisės aktus, siekiant 
pagerinti produktų aplinkosauginį 
veiksmingumą ir išteklių naudojimo 
efektyvumą per visą jų gyvavimo ciklą ir 
atsižvelgiant į pakopinio žaliavų 
naudojimo principus. Nustatyti bendrojo 
vartojimo poveikio mažinimo tikslus;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) aktyviau siekti, kad žaliojo pirkimo 
kriterijai būtų taikomi bent 50 % viešųjų 
konkursų, ir sukurti ES įmonių 
savanorišką žaliųjų vartotojų tinklą;

Or. en

Pakeitimas 309
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) visiškai įgyvendinti ES atliekų tvarkymo e) iki 2020 m. visiškai įgyvendinti ES 
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teisės aktus. Tam reikės laikytis atliekų 
hierarchijos ir veiksmingai naudoti rinkos 
priemones bei priemones, skirtas užtikrinti, 
kad pamažu būtų veiksmingai atsisakyta 
atliekų šalinimo sąvartynuose, energijos 
gavybai būtų naudojamos tik perdirbti 
netinkamos medžiagos, perdirbtos atliekos 
būtų naudojamos kaip svarbus ir patikimas 
ES žaliavų šaltinis, pavojingos atliekos
būtų saugiai tvarkomos ir jų susidarytų 
mažiau, būtų užkirstas kelias neteisėtam 
atliekų pervežimui ir ES vidaus rinkoje 
būtų pašalintos kliūtys užsiimti aplinkai 
nekenksminga perdirbimo veikla;

atliekų tvarkymo teisės aktus ir užtikrinti, 
kad beveik neliktų atliekų. Tam reikės 
laikytis atliekų hierarchijos ir veiksmingai 
naudoti rinkos priemones bei priemones, 
skirtas sumažinti atliekų susidarymą, 
skatinti pakartotinį naudojimą, užtikrinti
kokybišką perdirbimą ir medžiagų ciklus,
kuriuose nenaudojamos toksinės 
medžiagos, kad atliekos būtų naudojamos 
kaip svarbus ir patikimas ES žaliavų 
šaltinis, būtų sukurta kokybiška šaltinių 
atskyrimo sistema, energijos gamybai 
būtų naudojamos tik perdirbti ir 
kompostuoti netinkamos medžiagos, 
atsisakyta atliekų šalinimo sąvartynuose, 
išskyrus tam tikras pavojingas atliekas, 
kaip šalinimas sąvartynuose būtų 
saugiausias tvarkymo metodas, ir 
pavojingų atliekų susidarymas būtų 
gerokai sumažintas ir kitaip saugiai
valdomas. Būtų užkirstas kelias neteisėtam 
atliekų pervežimui ir ES vidaus rinkoje 
būtų pašalintos kliūtys užsiimti aplinkai 
nekenksminga perdirbimo veikla. Šiuo 
tikslu visose ES atliekų politikos srityse 
reikės nustatyti plataus užmojo 
perdirbimo, pakartotinio naudojimo ir 
prevencijos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 310
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) visiškai įgyvendinti ES atliekų tvarkymo 
teisės aktus. Tam reikės laikytis atliekų 
hierarchijos ir veiksmingai naudoti rinkos 
priemones bei priemones, skirtas užtikrinti, 
kad pamažu būtų veiksmingai atsisakyta 
atliekų šalinimo sąvartynuose, energijos 
gavybai būtų naudojamos tik perdirbti

e) visiškai įgyvendinti ES atliekų tvarkymo 
teisės aktus. Tam reikės laikytis atliekų 
hierarchijos ir veiksmingai naudoti rinkos 
priemones bei priemones, skirtas užtikrinti, 
kad perdirbti ir kompostuoti tinkamos 
atliekos būtų iš tiesų siunčiamos perdirbti
ir naudoti, perdirbtos atliekos būtų 
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netinkamos medžiagos, perdirbtos atliekos 
būtų naudojamos kaip svarbus ir patikimas 
ES žaliavų šaltinis, pavojingos atliekos 
būtų saugiai tvarkomos ir jų susidarytų 
mažiau, būtų užkirstas kelias neteisėtam 
atliekų pervežimui ir ES vidaus rinkoje 
būtų pašalintos kliūtys užsiimti aplinkai 
nekenksminga perdirbimo veikla;

naudojamos kaip papildomas patikimas ES 
žaliavų šaltinis, pavojingos atliekos būtų 
saugiai tvarkomos ir jų susidarytų mažiau, 
būtų užkirstas kelias neteisėtam atliekų 
pervežimui ir ES vidaus rinkoje būtų 
pašalintos kliūtys užsiimti aplinkai 
nekenksminga perdirbimo veikla;

Or. it

Pakeitimas 311
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) visiškai įgyvendinti ES atliekų tvarkymo 
teisės aktus. Tam reikės laikytis atliekų 
hierarchijos ir veiksmingai naudoti rinkos
priemones bei priemones, skirtas užtikrinti, 
kad pamažu būtų veiksmingai atsisakyta 
atliekų šalinimo sąvartynuose, energijos 
gavybai būtų naudojamos tik perdirbti 
netinkamos medžiagos, perdirbtos atliekos 
būtų naudojamos kaip svarbus ir patikimas 
ES žaliavų šaltinis, pavojingos atliekos 
būtų saugiai tvarkomos ir jų susidarytų 
mažiau, būtų užkirstas kelias neteisėtam 
atliekų pervežimui ir ES vidaus rinkoje 
būtų pašalintos kliūtys užsiimti aplinkai 
nekenksminga perdirbimo veikla;

e) visiškai įgyvendinti ES atliekų tvarkymo 
teisės aktus. Tam reikės laikytis atliekų 
hierarchijos pagal Pagrindų direktyvą dėl 
atliekų, remiantis gyvavimo ciklo metodu,
ir veiksmingai naudoti priemones, skirtas 
užtikrinti, kad visų pirma pamažu būtų 
atsisakyta perdirbti ir kompostuoti 
tinkamų atliekų šalinimo ir pereita prie šių 
atliekų perdirbimo bei naudojimo, 
perdirbtos atliekos būtų naudojamos kaip 
svarbus ir patikimas ES žaliavų šaltinis, 
pavojingos atliekos būtų saugiai tvarkomos 
ir jų susidarytų mažiau, būtų užkirstas 
kelias neteisėtam atliekų pervežimui ir ES 
vidaus rinkoje būtų pašalintos kliūtys 
užsiimti aplinkai nekenksminga perdirbimo 
veikla;

Or. en

Pakeitimas 312
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) visiškai įgyvendinti ES atliekų tvarkymo 
teisės aktus. Tam reikės laikytis atliekų 
hierarchijos ir veiksmingai naudoti rinkos 
priemones bei priemones, skirtas užtikrinti, 
kad pamažu būtų veiksmingai atsisakyta 
atliekų šalinimo sąvartynuose, energijos 
gavybai būtų naudojamos tik perdirbti 
netinkamos medžiagos, perdirbtos atliekos 
būtų naudojamos kaip svarbus ir patikimas 
ES žaliavų šaltinis, pavojingos atliekos 
būtų saugiai tvarkomos ir jų susidarytų 
mažiau, būtų užkirstas kelias neteisėtam 
atliekų pervežimui ir ES vidaus rinkoje 
būtų pašalintos kliūtys užsiimti aplinkai 
nekenksminga perdirbimo veikla;

e) visiškai įgyvendinti ES atliekų tvarkymo 
teisės aktus. Tam reikės laikytis penkių 
pakopų atliekų hierarchijos ir veiksmingai 
naudoti rinkos priemones bei priemones, 
skirtas užtikrinti, kad palaipsniui ES 
lygmeniu būtų uždrausta atliekas šalinti
sąvartynuose, energijos gavybai būtų 
naudojamos tik perdirbti netinkamos ir 
biologiškai neskaidžios medžiagos, 
perdirbtos atliekos būtų naudojamos kaip 
svarbus ir patikimas ES žaliavų šaltinis ir 
atitinkamai didėtų perdirbimo 
perspektyvumas ir antrinių žaliavų 
paklausa, pavojingos atliekos būtų saugiai 
tvarkomos ir jų susidarytų mažiau, būtų 
užkirstas kelias neteisėtam atliekų 
pervežimui (taip pat taikant griežtesnę 
stebėseną) ir ES vidaus rinkoje būtų 
pašalintos kliūtys užsiimti aplinkai 
nekenksminga perdirbimo veikla;

Or. de

Pakeitimas 313
Richard Seeber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) visiškai įgyvendinti ES atliekų tvarkymo 
teisės aktus. Tam reikės laikytis atliekų 
hierarchijos ir veiksmingai naudoti rinkos 
priemones bei priemones, skirtas užtikrinti, 
kad pamažu būtų veiksmingai atsisakyta 
atliekų šalinimo sąvartynuose, energijos
gavybai būtų naudojamos tik perdirbti
netinkamos medžiagos, perdirbtos atliekos 
būtų naudojamos kaip svarbus ir patikimas 
ES žaliavų šaltinis, pavojingos atliekos 
būtų saugiai tvarkomos ir jų susidarytų 
mažiau, būtų užkirstas kelias neteisėtam 

e) visiškai įgyvendinti ES atliekų tvarkymo 
teisės aktus. Tam reikės laikytis atliekų 
hierarchijos ir veiksmingai naudoti rinkos 
priemones bei priemones, skirtas užtikrinti, 
kad pamažu būtų veiksmingai atsisakyta 
atliekų šalinimo sąvartynuose, kiek galima 
sumažinti energijos gavybą iš perdirbti
netinkamų medžiagų, perdirbtos atliekos 
būtų naudojamos kaip svarbus ir patikimas 
ES žaliavų šaltinis, pavojingos atliekos 
būtų saugiai tvarkomos ir jų susidarytų 
mažiau, būtų užkirstas kelias neteisėtam 
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atliekų pervežimui ir ES vidaus rinkoje 
būtų pašalintos kliūtys užsiimti aplinkai 
nekenksminga perdirbimo veikla;

atliekų pervežimui ir ES vidaus rinkoje 
būtų pašalintos kliūtys užsiimti aplinkai 
nekenksminga perdirbimo veikla;

Or. en

Pakeitimas 314
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) visiškai įgyvendinti ES atliekų tvarkymo 
teisės aktus. Tam reikės laikytis atliekų 
hierarchijos ir veiksmingai naudoti rinkos 
priemones bei priemones, skirtas užtikrinti, 
kad pamažu būtų veiksmingai atsisakyta
atliekų šalinimo sąvartynuose, energijos 
gavybai būtų naudojamos tik perdirbti 
netinkamos medžiagos, perdirbtos atliekos 
būtų naudojamos kaip svarbus ir patikimas 
ES žaliavų šaltinis, pavojingos atliekos 
būtų saugiai tvarkomos ir jų susidarytų 
mažiau, būtų užkirstas kelias neteisėtam 
atliekų pervežimui ir ES vidaus rinkoje 
būtų pašalintos kliūtys užsiimti aplinkai 
nekenksminga perdirbimo veikla;

e) visiškai įgyvendinti ES atliekų tvarkymo 
teisės aktus. Tam reikės laikytis atliekų 
hierarchijos ir veiksmingai naudoti rinkos 
priemones bei priemones, skirtas užtikrinti, 
kad būtų veiksmingai sumažintas atliekų
šalinimas sąvartynuose, energijos gavybai 
būtų naudojamos tik perdirbti netinkamos 
medžiagos, perdirbtos atliekos būtų 
naudojamos kaip svarbus ir patikimas ES 
žaliavų šaltinis, pavojingos atliekos būtų 
saugiai tvarkomos ir jų susidarytų mažiau, 
būtų užkirstas kelias neteisėtam atliekų 
pervežimui ir ES vidaus rinkoje būtų 
pašalintos kliūtys užsiimti aplinkai 
nekenksminga perdirbimo veikla;

Or. en

Pakeitimas 315
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) visiškai įgyvendinti ES atliekų tvarkymo 
teisės aktus. Tam reikės laikytis atliekų 
hierarchijos ir veiksmingai naudoti rinkos 
priemones bei priemones, skirtas užtikrinti, 

e) visiškai įgyvendinti ES atliekų tvarkymo 
teisės aktus. Tam reikės laikytis atliekų 
hierarchijos ir veiksmingai naudoti rinkos 
priemones bei priemones, skirtas užtikrinti, 
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kad pamažu būtų veiksmingai atsisakyta 
atliekų šalinimo sąvartynuose, energijos 
gavybai būtų naudojamos tik perdirbti 
netinkamos medžiagos, perdirbtos atliekos 
būtų naudojamos kaip svarbus ir patikimas 
ES žaliavų šaltinis, pavojingos atliekos 
būtų saugiai tvarkomos ir jų susidarytų 
mažiau, būtų užkirstas kelias neteisėtam
atliekų pervežimui ir ES vidaus rinkoje 
būtų pašalintos kliūtys užsiimti aplinkai 
nekenksminga perdirbimo veikla;

kad pamažu būtų veiksmingai atsisakyta 
atliekų šalinimo sąvartynuose, energijos 
gavybai būtų naudojamos tik perdirbti 
netinkamos medžiagos, perdirbtos atliekos 
būtų naudojamos kaip svarbus ir patikimas 
ES žaliavų šaltinis, pavojingos atliekos 
būtų saugiai tvarkomos ir jų susidarytų 
mažiau, būtų faktiškai panaikintas 
neteisėtas atliekų pervežimas ir ES vidaus 
rinkoje būtų pašalintos kliūtys užsiimti 
aplinkai nekenksminga perdirbimo veikla;

Or. en

Pakeitimas 316
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) visiškai įgyvendinti ES atliekų tvarkymo 
teisės aktus. Tam reikės laikytis atliekų 
hierarchijos ir veiksmingai naudoti rinkos 
priemones bei priemones, skirtas užtikrinti, 
kad pamažu būtų veiksmingai atsisakyta 
atliekų šalinimo sąvartynuose, energijos 
gavybai būtų naudojamos tik perdirbti 
netinkamos medžiagos, perdirbtos atliekos
būtų naudojamos kaip svarbus ir 
patikimas ES žaliavų šaltinis, pavojingos 
atliekos būtų saugiai tvarkomos ir jų 
susidarytų mažiau, būtų užkirstas kelias 
neteisėtam atliekų pervežimui ir ES vidaus 
rinkoje būtų pašalintos kliūtys užsiimti 
aplinkai nekenksminga perdirbimo veikla;

e) visiškai įgyvendinti ES atliekų tvarkymo 
teisės aktus. Tam reikės laikytis atliekų 
hierarchijos ir veiksmingai naudoti rinkos 
priemones bei priemones, skirtas užtikrinti, 
kad pamažu būtų veiksmingai atsisakyta 
atliekų šalinimo sąvartynuose, energijos 
gavybai būtų naudojamos tik perdirbti 
netinkamos medžiagos, būtų skatinami 
medžiagų ciklai nenaudojant toksinių 
medžiagų, kad perdirbtas atliekas būtų 
galima naudoti kaip svarbų ir patikimą ES 
žaliavų šaltinį, pavojingos atliekos būtų 
saugiai tvarkomos ir jų susidarytų mažiau, 
būtų užkirstas kelias neteisėtam atliekų 
pervežimui ir ES vidaus rinkoje būtų 
pašalintos kliūtys užsiimti aplinkai 
nekenksminga perdirbimo veikla;

Or. en

Pakeitimas 317
Jo Leinen
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) visiškai įgyvendinti ES atliekų tvarkymo 
teisės aktus. Tam reikės laikytis atliekų 
hierarchijos ir veiksmingai naudoti rinkos 
priemones bei priemones, skirtas užtikrinti, 
kad pamažu būtų veiksmingai atsisakyta 
atliekų šalinimo sąvartynuose, energijos 
gavybai būtų naudojamos tik perdirbti 
netinkamos medžiagos, perdirbtos atliekos
būtų naudojamos kaip svarbus ir 
patikimas ES žaliavų šaltinis, pavojingos 
atliekos būtų saugiai tvarkomos ir jų 
susidarytų mažiau, būtų užkirstas kelias 
neteisėtam atliekų pervežimui ir ES vidaus 
rinkoje būtų pašalintos kliūtys užsiimti 
aplinkai nekenksminga perdirbimo veikla;

e) visiškai įgyvendinti ir stiprinti ES 
atliekų tvarkymo teisės aktus, taip pat 
užtikrinti, kad beveik neliktų atliekų. Tam 
reikės griežtai laikytis atliekų hierarchijos 
ir veiksmingai naudoti rinkos priemones 
bei priemones, skirtas užtikrinti, kad 
pamažu būtų veiksmingai atsisakyta atliekų 
šalinimo sąvartynuose, energijos gavybai 
būtų naudojamos tik perdirbti netinkamos 
medžiagos, būtų skatinami medžiagų 
ciklai nenaudojant toksinių medžiagų, 
kad perdirbtas atliekas būtų galima 
naudoti kaip svarbų ir patikimą ES 
žaliavų šaltinį ir kad būtų naudojama 
kokybiška šaltinių atskyrimo sistema, 
pavojingos atliekos būtų saugiai tvarkomos 
ir jų susidarytų mažiau, būtų užkirstas 
kelias neteisėtam atliekų pervežimui ir ES 
vidaus rinkoje būtų pašalintos kliūtys 
užsiimti aplinkai nekenksminga perdirbimo 
veikla. Tuo tikslu reikės atlikti sisteminę 
ES atliekų tvarkymo politikos peržiūrą 
atsižvelgiant į tikslą siekti žiedinės 
ekonomikos ir nustatyti plataus užmojo 
perdirbimo ir prevencijos tikslus;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) parengti naują teisinę priemonę, kurią 
taikant būtų efektyviau naudojami riboti 
biomasės ištekliai remiantis visų turimų 
išteklių įvertinimu, nustatytas pakopinio 
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naudojimo principas ir paramos 
priemonės ir kuri užtikrins, kad bet 
kuriame sektoriuje būtų naudojami tik 
tokie biomasės kiekiai, kuriuos gali tvariai 
užtikrinti ekosistemos;

Or. en

Pakeitimas 319
João Ferreira, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didinti vandens naudojimo efektyvumą 
nustatant tikslus upių baseinų lygmeniu ir 
naudojant rinkos mechanizmus, tokius 
kaip vandens kainų nustatymas;

f) didinti vandens naudojimo efektyvumą 
nustatant ir stebint tikslus upių baseinų
valdymo planuose, stiprinant viešąjį 
vandens išteklių administravimą, kuriant 
aukštesnės kvalifikacijos reikalaujančias 
darbo vietas ir užtikrinant paslaugų 
teikėjams tinkamus biudžetus ir 
investicinius pajėgumus;

Or. pt

Pakeitimas 320
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didinti vandens naudojimo efektyvumą 
nustatant tikslus upių baseinų lygmeniu ir 
naudojant rinkos mechanizmus, tokius kaip
vandens kainų nustatymas;

f) didinti vandens naudojimo efektyvumą 
nustatant tikslus upių baseinų lygmeniu ir 
naudojant ekonomiškai efektyviausius
rinkos mechanizmus, įskaitant, inter alia,
vandens kainų nustatymą;

Or. en



PE508.028v01-00 24/68 AM\931426LT.doc

LT

Pakeitimas 321
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didinti vandens naudojimo efektyvumą 
nustatant tikslus upių baseinų lygmeniu ir 
naudojant rinkos mechanizmus, tokius kaip 
vandens kainų nustatymas;

f) didinti vandens naudojimo efektyvumą 
nustatant tikslus upių baseinų lygmeniu ir 
naudojant rinkos mechanizmus, tokius kaip 
vandens kainų nustatymas, taip pat 
plėtojant žinias ir informaciją, gerinant 
valdymą ir investavimą ir užtikrinant 
vandens problemų įtraukimą į kitas 
politikos sritis;

Or. en

Pakeitimas 322
Richard Seeber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didinti vandens naudojimo efektyvumą 
nustatant tikslus upių baseinų lygmeniu ir 
naudojant rinkos mechanizmus, tokius kaip 
vandens kainų nustatymas;

f) didinti vandens naudojimo efektyvumą 
nustatant tikslus upių baseinų lygmeniu ir 
naudojant rinkos mechanizmus, tokius kaip 
vandens kainų nustatymas, kaip numatyta 
Vandens pagrindų direktyvos 9 
straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 323
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didinti vandens naudojimo efektyvumą 
nustatant tikslus upių baseinų lygmeniu ir 
naudojant rinkos mechanizmus, tokius kaip 
vandens kainų nustatymas;

f) didinti vandens naudojimo efektyvumą 
nustatant tikslus upių baseinų lygmeniu, 
taip pat nuotekų perdirbimo tikslus ir 
naudojant rinkos mechanizmus, tokius kaip 
vandens kainų nustatymas;

Or. fr

Pakeitimas 324
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didinti vandens naudojimo efektyvumą 
nustatant tikslus upių baseinų lygmeniu ir 
naudojant rinkos mechanizmus, tokius kaip 
vandens kainų nustatymas;

f) didinti vandens naudojimo efektyvumą 
nustatant tikslus upių baseinų lygmeniu, 
nustatant išvalytų nuotekų naudojimo 
taisykles ir naudojant rinkos mechanizmus, 
tokius kaip vandens kainų nustatymas;

Or. fr

Pagrindimas

Reikia nustatyti specialų vandens, atskirto ir vėliau sugrąžinto į natūralią aplinką, statusą. 
Kaip teigiama Europos vandenų apsaugos veiksmų plane, Komisija sieks nustatyti, kokia ES 
lygmens priemonė geriausiai tiktų siekiant skatinti pakartotinį vandens naudojimą remiantis 
atitinkamu poveikio vertinimu ir užtikrinant, kad būtų toliau užtikrinama aukšto lygio 
visuomenės sveikatos ir aplinkos apsauga.

Pakeitimas 325
João Ferreira, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) užtikrinti vandens atsargų kiekį ir 
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kokybę didžiausią dėmesį skiriant 
žmonėms naudoti skirto vandens 
ištekliams, visų pirma, išlaikant ir 
gerinant gamtines ir dirbtines vandens 
saugyklas, ypatingą dėmesį skiriant 
požeminių vandeningųjų sluoksnių ir 
dirvožemio savybės kaupti vandenį 
valdymui, stebint ir tikrinant vandens 
kaupimo pokyčius ir vandens kokybę;

Or. pt

Pakeitimas 326
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) atsižvelgti į ES bioekonomikos 
strategijos veiksmus, susijusius su tvaria 
gamyba ir atsinaujinančiųjų išteklių 
naudojimu;

Or. en

Pakeitimas 327
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 41 punkto antros pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) nustatyti naujas žaliojo viešojo maisto 
produktų pirkimo taisykles, įskaitant 
aplinkos apsaugos ir gyvūnų gerovės 
kriterijus;

Or. en
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Pakeitimas 328
João Ferreira, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 44 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44. Galimybės naudotis pakankamai geros 
kokybės vandeniu vis dar nepakankamos 
tam tikrose ES kaimo vietovėse; gera 
Europos maudyklų vandens kokybė būtų 
naudinga tiek žmonių sveikatai, tiek ES 
turizmo sektoriui. Iš dalies dėl 
hidrologinio ciklo pokyčių ir žemės 
naudojimo paskirties keitimo žmonių 
sveikatą ir ekonominę veiklą vis dažniau 
neigiamai veikia potvyniai.

44. Galimybės naudotis pakankamai geros 
kokybės vandeniu vis dar nepakankamos 
tam tikrose ES kaimo vietovėse; gera 
Europos maudyklų vandens kokybė būtų 
naudinga tiek žmonių sveikatai, tiek ES 
turizmo sektoriui. Daugiausia dėl 
netinkamos teritorinės politikos ir salpų 
apgyvendinimo žmonių sveikatą ir 
ekonominę veiklą vis dažniau neigiamai 
veikia potvyniai.

Or. pt

Pakeitimas 329
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 44 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44. Galimybės naudotis pakankamai geros 
kokybės vandeniu vis dar nepakankamos
tam tikrose ES kaimo vietovėse; gera 
Europos maudyklų vandens kokybė būtų 
naudinga tiek žmonių sveikatai, tiek ES 
turizmo sektoriui. Iš dalies dėl hidrologinio 
ciklo pokyčių ir žemės naudojimo 
paskirties keitimo žmonių sveikatą ir 
ekonominę veiklą vis dažniau neigiamai 
veikia potvyniai.

44. Galimybės naudotis pakankamai geros 
kokybės vandeniu bei nuotekų vandens 
surinkimas ir išvalymas vis dar 
nepakankami tam tikrose ES kaimo 
vietovėse; gera Europos maudyklų vandens 
kokybė būtų naudinga tiek žmonių 
sveikatai, tiek ES turizmo sektoriui. Iš 
dalies dėl hidrologinio ciklo pokyčių ir 
žemės naudojimo paskirties keitimo 
žmonių sveikatą ir ekonominę veiklą vis 
dažniau neigiamai veikia potvyniai.

Or. lt
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Pakeitimas 330
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 44 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44. Galimybės naudotis pakankamai geros 
kokybės vandeniu vis dar nepakankamos 
tam tikrose ES kaimo vietovėse; gera 
Europos maudyklų vandens kokybė būtų 
naudinga tiek žmonių sveikatai, tiek ES 
turizmo sektoriui. Iš dalies dėl hidrologinio 
ciklo pokyčių ir žemės naudojimo 
paskirties keitimo žmonių sveikatą ir 
ekonominę veiklą vis dažniau neigiamai 
veikia potvyniai.

44. Galimybės naudotis pakankamai geros 
kokybės vandeniu vis dar nepakankamos 
tam tikrose ES kaimo vietovėse; gera 
Europos maudyklų vandens kokybė būtų 
naudinga tiek žmonių sveikatai, tiek ES 
turizmo sektoriui. Privatizavus 
vandentieką iškilo pavojus sveikatai, 
pirmiausia ten, kur su vandeniu susijusias 
teises įgijo dideli koncernai. Siekiant 
išlaikyti, gerinti ir apsaugoti vandens 
kokybę būtina uždrausti privatizaciją 
geriamojo vandens tiekimo srityje. Iš 
dalies dėl hidrologinio ciklo pokyčių ir 
žemės naudojimo paskirties keitimo 
žmonių sveikatą ir ekonominę veiklą vis 
dažniau neigiamai veikia potvyniai.

Or. de

Pagrindimas

Privatizavus vandens išteklius Portugalijoje kaina pakilo 400 %, o vandens kokybė sumažėjo. 
Ateinančiais dešimtmečiais kova už vandenį bus dar stipresnė. Todėl vandentieka turi likti 
viešąja nuosavybe arba būti grąžinta viešojon nuosavybėn taikant griežtesnę viešąją 
priežiūrą.

Pakeitimas 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 44 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44. Galimybės naudotis pakankamai geros 
kokybės vandeniu vis dar nepakankamos 
tam tikrose ES kaimo vietovėse; gera 
Europos maudyklų vandens kokybė būtų 

44. Galimybės naudotis pakankamai geros 
kokybės vandeniu vis dar nepakankamos 
tam tikrose ES kaimo vietovėse; gera 
Europos maudyklų vandens kokybė būtų 
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naudinga tiek žmonių sveikatai, tiek ES 
turizmo sektoriui. Iš dalies dėl hidrologinio 
ciklo pokyčių ir žemės naudojimo 
paskirties keitimo žmonių sveikatą ir 
ekonominę veiklą vis dažniau neigiamai 
veikia potvyniai.

naudinga tiek žmonių sveikatai, tiek ES 
turizmo sektoriui. Iš dalies dėl hidrologinio 
ciklo pokyčių ir žemės naudojimo 
paskirties keitimo žmonių sveikatą ir 
ekonominę veiklą vis dažniau neigiamai 
veikia potvyniai. Siekiant padėti užtikrinti 
ES vandens kokybės teisės aktų laikymąsi, 
reikia imtis priemonių natūraliems upių 
krantams atkurti ir miškui šalia jų 
atsodinti.

Or. es

Pakeitimas 332
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 42 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

42. ES aplinkos teisės aktai turėjo didelį 
teigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir 
gerovei. Tačiau vandens bei oro tarša ir 
cheminės medžiagos ir toliau minimos tarp 
aplinkos problemų, keliančių didžiausią ES 
plačiosios visuomenės susirūpinimą. 
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 
vertinimu, aplinkos stresoriai sukelia 15–
20 % visų mirties atvejų 53 Europos 
šalyse. EBPO duomenimis, iki 2050 m. 
miestų oro tarša veikiausiai bus pagrindinis 
mirtį sukeliantis aplinkos veiksnys 
pasaulyje.

42. ES aplinkos teisės aktai turėjo didelį 
teigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir 
gerovei. Tačiau vandens bei oro tarša,
cheminės medžiagos ir akustinė tarša ir 
toliau minimos tarp aplinkos problemų, 
keliančių didžiausią ES plačiosios 
visuomenės susirūpinimą. Pasaulio 
sveikatos organizacijos (PSO) vertinimu, 
aplinkos stresoriai sukelia 15–20 % visų 
mirties atvejų 53 Europos šalyse. EBPO 
duomenimis, iki 2050 m. miestų oro tarša 
veikiausiai bus pagrindinis mirtį sukeliantis 
aplinkos veiksnys pasaulyje.

Or. es

Pakeitimas 333
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 45 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45. Nesugebėjimas visiškai įgyvendinti 
nustatytos politikos trukdo ES užtikrinti 
tinkamus vandens ir oro kokybės 
standartus. ES atnaujins tikslus 
atsižvelgdama į naujausius mokslo 
laimėjimus ir aktyviau sieks užtikrinti 
sinergiją su kitais politikos tikslais tokiose 
srityse kaip klimato kaita, biologinė 
įvairovė ir jūrų bei sausumos aplinka. 
Pavyzdžiui, sumažinus oro teršalų kiekį 
galima daug prisidėti prie klimato kaitos 
švelninimo. Toliau šia kryptimi bus 
dirbama remiantis informacija, gauta 
atlikus išsamią ES oro kokybės teisės aktų 
peržiūrą, ir Europos vandens išteklių 
išsaugojimo metmenimis.

45. Nesugebėjimas visiškai įgyvendinti 
nustatytos politikos trukdo ES užtikrinti 
tinkamus vandens ir oro kokybės 
standartus. ES atnaujins tikslus 
atsižvelgdama į naujausius mokslo 
laimėjimus ir aktyviau sieks užtikrinti 
sinergiją su kitais politikos tikslais tokiose 
srityse kaip klimato kaita, biologinė 
įvairovė ir jūrų bei sausumos aplinka. 
Pavyzdžiui, sumažinus oro teršalų kiekį ir 
siekiant sumažinti SO2 ir trumpalaikių 
poveikį klimatui darančių teršalų kiekį
galima daug prisidėti prie klimato kaitos 
švelninimo ir oro kokybės pagerinimo. 
Toliau šia kryptimi bus dirbama remiantis 
informacija, gauta atlikus išsamią ES oro 
kokybės teisės aktų, Direktyvos 
2005/33/EB ir Direktyvos 1999/32/EB
peržiūrą, ir Europos vandens išteklių 
išsaugojimo metmenimis.

Or. en

Pakeitimas 334
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 48 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

48. Horizontaliaisiais cheminių medžiagų 
teisės aktais (REACH ir Klasifikavimo, 
ženklinimo ir pakavimo reglamentais) 
numatoma pagrindinė žmonių sveikatos ir 
aplinkos apsauga ir skatinama taikyti 
naujai kuriamus bandymų, kuriuose 
nenaudojami gyvūnai, metodus. Tačiau vis 
dar yra neaiškumų dėl skirtingų cheminių 
medžiagų (mišinių) sudėtinio poveikio, taip 
pat nanomedžiagų, cheminių medžiagų, 
kurios gali trikdyti endokrininę (hormonų) 
sistemą (endokrininę sistemą ardančių 

48. Horizontaliaisiais cheminių medžiagų 
teisės aktais (REACH ir Klasifikavimo, 
ženklinimo ir pakavimo reglamentais) 
numatoma pagrindinė žmonių sveikatos ir 
aplinkos apsauga ir skatinama taikyti 
naujai kuriamus bandymų, kuriuose 
nenaudojami gyvūnai, metodus. Tačiau vis 
dar yra neaiškumų dėl skirtingų cheminių 
medžiagų (mišinių) sudėtinio poveikio, taip 
pat nanomedžiagų, cheminių medžiagų, 
kurios gali trikdyti endokrininę (hormonų) 
sistemą (endokrininę sistemą ardančių 
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medžiagų) ir produktuose esančių 
cheminių medžiagų poveikio žmonių 
sveikatai ir aplinkai. Pastaraisiais metais 
gauta daugiau informacijos apie poreikį 
imtis veiksmų ir spręsti šias problemas, 
ypač jei ES nori pasiekti 2002 m. 
aukščiausiojo lygio susitikime tvaraus 
vystymosi klausimais sutartą ir 
aukščiausiojo lygio susitikime Rio+20 
patvirtintą tikslą – iki 2020 m. užtikrinti, 
kad reikšmingas neigiamas cheminių 
medžiagų poveikis žmonių sveikatai ir 
aplinkai būtų kuo mažesnis, ir veiksmingai, 
produktyviai, nuosekliai ir koordinuotai 
reaguoti į naujas ir naujai kylančias 
problemas ir iššūkius. ES toliau kurs ir 
taikys metodus, kuriais siekiama spręsti 
cheminių medžiagų sudėtinio poveikio ir 
saugos problemas, susijusias su 
endokrininę sistemą ardančiomis 
medžiagomis, ir nustatys visapusišką 
metodą, kurio tikslas – kuo labiau 
sumažinti neigiamą pavojingų medžiagų, 
įskaitant produktuose esančias chemines 
medžiagas, poveikį ir kuris bus pagrįstas 
išsamia cheminių medžiagų poveikio ir 
toksiškumo žinių baze. Nanomedžiagų 
sauga ir tvarus valdymas bus užtikrinti 
taikant išsamų metodą, apimantį rizikos 
vertinimą ir valdymą, informacijos teikimą 
ir stebėjimą. Taikant visus šiuos metodus 
bus sukaupta daugiau informacijos apie 
chemines medžiagas ir bus užtikrinama 
nuspėjama sistema, kuri skatins kurti
tvaresnius sprendimus.

medžiagų) ir produktuose esančių 
cheminių medžiagų bendro poveikio 
žmonių sveikatai ir aplinkai. Pastaraisiais 
metais gauta daugiau informacijos apie 
poreikį imtis veiksmų ir spręsti šias 
problemas, ypač jei ES nori pasiekti 
2002 m. aukščiausiojo lygio susitikime 
tvaraus vystymosi klausimais sutartą ir 
aukščiausiojo lygio susitikime Rio+20 
patvirtintą tikslą – iki 2020 m. užtikrinti, 
kad cheminių medžiagų poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai būtų kuo mažesnis, ir 
veiksmingai, produktyviai, nuosekliai ir 
koordinuotai reaguoti į naujas ir naujai 
kylančias problemas ir iššūkius. ES toliau 
kurs ir taikys metodus, įskaitant nuostatas 
dėl pramonės, kuriais siekiama spręsti 
cheminių medžiagų sudėtinio poveikio ir 
saugos problemas, susijusias su 
endokrininę sistemą ardančiomis 
medžiagomis, ir visuose susijusiuose ES 
teisės aktuose nustatys visapusišką metodą, 
kurio tikslas – kuo labiau sumažinti 
neigiamą pavojingų medžiagų, įskaitant 
produktuose esančias chemines medžiagas, 
poveikį ir kuris bus pagrįstas išsamia 
cheminių medžiagų poveikio ir toksiškumo 
žinių baze atsižvelgiant į atsargumo 
principą visų pirma apsaugoti nuo 
poveikio pažeidžiamas grupes.
Nanomedžiagų sauga ir tvarus valdymas 
bus užtikrinti taikant išsamų metodą, 
apimantį rizikos vertinimą ir valdymą, 
informacijos teikimą ir stebėjimą. Taikant 
visus šiuos metodus bus sukaupta daugiau 
informacijos apie chemines medžiagas ir 
bus užtikrinama nuspėjama sistema, kuri 
skatins kurti tvaresnius sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 335
Margrete Auken, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 48 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

48. Horizontaliaisiais cheminių medžiagų 
teisės aktais (REACH ir Klasifikavimo, 
ženklinimo ir pakavimo reglamentais) 
numatoma pagrindinė žmonių sveikatos ir 
aplinkos apsauga ir skatinama taikyti 
naujai kuriamus bandymų, kuriuose 
nenaudojami gyvūnai, metodus. Tačiau vis 
dar yra neaiškumų dėl skirtingų cheminių 
medžiagų (mišinių) sudėtinio poveikio, 
taip pat nanomedžiagų, cheminių 
medžiagų, kurios gali trikdyti endokrininę
(hormonų) sistemą (endokrininę sistemą 
ardančių medžiagų) ir produktuose esančių 
cheminių medžiagų poveikio žmonių 
sveikatai ir aplinkai. Pastaraisiais metais 
gauta daugiau informacijos apie poreikį 
imtis veiksmų ir spręsti šias problemas, 
ypač jei ES nori pasiekti 2002 m. 
aukščiausiojo lygio susitikime tvaraus 
vystymosi klausimais sutartą ir 
aukščiausiojo lygio susitikime Rio+20
patvirtintą tikslą – iki 2020 m. užtikrinti, 
kad reikšmingas neigiamas cheminių 
medžiagų poveikis žmonių sveikatai ir 
aplinkai būtų kuo mažesnis, ir veiksmingai, 
produktyviai, nuosekliai ir koordinuotai 
reaguoti į naujas ir naujai kylančias 
problemas ir iššūkius. ES toliau kurs ir 
taikys metodus, kuriais siekiama spręsti 
cheminių medžiagų sudėtinio poveikio ir 
saugos problemas, susijusias su 
endokrininę sistemą ardančiomis 
medžiagomis, ir nustatys visapusišką 
metodą, kurio tikslas – kuo labiau 
sumažinti neigiamą pavojingų medžiagų, 
įskaitant produktuose esančias chemines 
medžiagas, poveikį ir kuris bus pagrįstas 
išsamia cheminių medžiagų poveikio ir 
toksiškumo žinių baze. Nanomedžiagų 
sauga ir tvarus valdymas bus užtikrinti 
taikant išsamų metodą, apimantį rizikos 
vertinimą ir valdymą, informacijos teikimą 
ir stebėjimą. Taikant visus šiuos metodus 
bus sukaupta daugiau informacijos apie 
chemines medžiagas ir bus užtikrinama 

48. Horizontaliaisiais cheminių medžiagų 
teisės aktais (REACH ir Klasifikavimo, 
ženklinimo ir pakavimo reglamentais) 
numatoma pagrindinė žmonių sveikatos ir 
aplinkos apsauga ir skatinama taikyti 
naujai kuriamus bandymų, kuriuose 
nenaudojami gyvūnai, metodus. Tačiau vis 
dar didelį susirūpinimą kelia skirtingų 
cheminių medžiagų (mišinių) sudėtinis 
poveikis, taip pat nanomedžiagų, cheminių 
medžiagų, kurios gali trikdyti endokrininę
(hormonų) sistemą (endokrininę sistemą 
ardančių medžiagų) ir produktuose esančių 
cheminių medžiagų poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai. Pastaraisiais metais 
gauta daugiau informacijos apie poreikį 
imtis veiksmų ir spręsti šias problemas, 
ypač jei ES nori pasiekti 2002 m. 
aukščiausiojo lygio susitikime tvaraus 
vystymosi klausimais sutartą ir 
aukščiausiojo lygio susitikime Rio+20 
patvirtintą tikslą – iki 2020 m. užtikrinti, 
kad reikšmingas neigiamas cheminių 
medžiagų poveikis žmonių sveikatai ir 
aplinkai būtų kuo mažesnis, ir veiksmingai, 
produktyviai, nuosekliai ir koordinuotai 
reaguoti į naujas ir naujai kylančias 
problemas ir iššūkius. ES toliau kurs ir 
taikys metodus, kuriais siekiama spręsti 
cheminių medžiagų sudėtinio poveikio ir 
saugos problemas, susijusias su 
endokrininę sistemą ardančiomis 
medžiagomis, ir visuose susijusiuose ES 
teisės aktuose nustatys visapusišką metodą, 
kurio tikslas – kuo labiau sumažinti 
neigiamą pavojingų medžiagų, įskaitant 
produktuose esančias chemines medžiagas, 
poveikį ir sąlytį su jomis ir kuris bus 
pagrįstas išsamia cheminių medžiagų 
poveikio ir toksiškumo žinių baze, 
įskaitant žinias, susijusias su 
pažeidžiamomis grupėmis. Nanomedžiagų
ir kitų pažangiųjų medžiagų sauga ir 
tvarus valdymas bus užtikrinti taikant 
išsamų veiksnų metodą, taikomą 
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nuspėjama sistema, kuri skatins kurti 
tvaresnius sprendimus.

nanomedžiagoms visuose susijusiuose 
teisės aktuose ir apimantį konkrečiu atveju 
taikomą požiūrį į rizikos vertinimą ir 
valdymą, išsamios informacijos apie 
faktinį naudojimą (inventorizaciją ir 
ženklinimą) teikimą ir stebėjimą. Taikant 
visus šiuos metodus bus sukaupta daugiau 
informacijos apie chemines medžiagas ir 
bus užtikrinama nuspėjama sistema, kuri 
skatins kurti tvaresnius sprendimus.

Or. en

Pagrindimas

Visuose teisės aktuose reikia nustatyti nanomedžiagoms taikomą veiksnų metodą. Saugos 
problemos susijusios su pavojingų medžiagų poveikiu ir sudėtiniu cheminių medžiagų ir 
endokrininę sistemą ardančių medžiagų poveikiu ir jos turėtų būti sumažintos būtent 
atsižvelgiant į pažeidžiamas grupes.

Pakeitimas 336
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 48 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

48. Horizontaliaisiais cheminių medžiagų 
teisės aktais (REACH ir Klasifikavimo, 
ženklinimo ir pakavimo reglamentais) 
numatoma pagrindinė žmonių sveikatos ir 
aplinkos apsauga ir skatinama taikyti 
naujai kuriamus bandymų, kuriuose 
nenaudojami gyvūnai, metodus. Tačiau vis 
dar yra neaiškumų dėl skirtingų cheminių 
medžiagų (mišinių) sudėtinio poveikio, taip 
pat nanomedžiagų, cheminių medžiagų, 
kurios gali trikdyti endokrininę (hormonų) 
sistemą (endokrininę sistemą ardančių 
medžiagų) ir produktuose esančių 
cheminių medžiagų poveikio žmonių 
sveikatai ir aplinkai. Pastaraisiais metais 
gauta daugiau informacijos apie poreikį 
imtis veiksmų ir spręsti šias problemas, 
ypač jei ES nori pasiekti 2002 m. 

48. Horizontaliaisiais cheminių medžiagų 
teisės aktais (REACH ir Klasifikavimo, 
ženklinimo ir pakavimo reglamentais) 
numatoma pagrindinė žmonių sveikatos ir 
aplinkos apsauga ir skatinama taikyti 
naujai kuriamus bandymų, kuriuose 
nenaudojami gyvūnai, metodus. Tačiau vis 
dar yra neaiškumų dėl skirtingų cheminių 
medžiagų (mišinių) sudėtinio poveikio, taip 
pat nanomedžiagų, cheminių medžiagų, 
kurios gali trikdyti endokrininę (hormonų) 
sistemą (endokrininę sistemą ardančių 
medžiagų) ir produktuose esančių 
cheminių medžiagų poveikio žmonių 
sveikatai ir aplinkai. Pastaraisiais metais 
gauta daugiau informacijos apie poreikį 
imtis veiksmų ir spręsti šias problemas, 
ypač jei ES nori pasiekti 2002 m. 
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aukščiausiojo lygio susitikime tvaraus 
vystymosi klausimais sutartą ir 
aukščiausiojo lygio susitikime Rio+20 
patvirtintą tikslą – iki 2020 m. užtikrinti, 
kad reikšmingas neigiamas cheminių 
medžiagų poveikis žmonių sveikatai ir 
aplinkai būtų kuo mažesnis, ir veiksmingai, 
produktyviai, nuosekliai ir koordinuotai 
reaguoti į naujas ir naujai kylančias 
problemas ir iššūkius. ES toliau kurs ir 
taikys metodus, kuriais siekiama spręsti 
cheminių medžiagų sudėtinio poveikio ir 
saugos problemas, susijusias su 
endokrininę sistemą ardančiomis 
medžiagomis, ir nustatys visapusišką 
metodą, kurio tikslas – kuo labiau 
sumažinti neigiamą pavojingų medžiagų, 
įskaitant produktuose esančias chemines 
medžiagas, poveikį ir kuris bus pagrįstas 
išsamia cheminių medžiagų poveikio ir 
toksiškumo žinių baze. Nanomedžiagų 
sauga ir tvarus valdymas bus užtikrinti 
taikant išsamų metodą, apimantį rizikos 
vertinimą ir valdymą, informacijos teikimą 
ir stebėjimą. Taikant visus šiuos metodus 
bus sukaupta daugiau informacijos apie 
chemines medžiagas ir bus užtikrinama 
nuspėjama sistema, kuri skatins kurti 
tvaresnius sprendimus.

aukščiausiojo lygio susitikime tvaraus 
vystymosi klausimais sutartą ir 
aukščiausiojo lygio susitikime Rio+20 
patvirtintą tikslą – iki 2020 m. užtikrinti, 
kad reikšmingas neigiamas cheminių 
medžiagų poveikis žmonių sveikatai ir 
aplinkai būtų kuo mažesnis, ir veiksmingai, 
produktyviai, nuosekliai ir koordinuotai 
reaguoti į naujas ir naujai kylančias 
problemas ir iššūkius. ES toliau kurs ir 
taikys metodus, kuriais siekiama spręsti 
cheminių medžiagų sudėtinio poveikio ir 
saugos problemas, susijusias su 
endokrininę sistemą ardančių medžiagų 
neigiamu poveikiu, ir nustatys visapusišką 
metodą, kurio tikslas – kuo labiau 
sumažinti neigiamą pavojingų medžiagų, 
įskaitant produktuose esančias chemines 
medžiagas, poveikį ir kuris bus pagrįstas 
išsamia cheminių medžiagų poveikio ir 
toksiškumo žinių baze. Nanomedžiagų 
sauga ir tvarus valdymas bus užtikrinti 
taikant išsamų metodą, apimantį rizikos 
vertinimą ir valdymą, informacijos teikimą 
ir stebėjimą. Taikant visus šiuos metodus 
bus sukaupta daugiau informacijos apie 
chemines medžiagas ir bus užtikrinama 
nuspėjama sistema, kuri skatins kurti 
tvaresnius sprendimus.

Or. it

Pakeitimas 337
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 49 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49. Auganti biologinių produktų, 
biologinių cheminių medžiagų ir biologinių 
medžiagų rinka gali pasiūlyti tam tikrų 
privalumų, kaip antai mažesnis išmetamųjų 
ŠESD kiekis ir naujos rinkos galimybės, 
tačiau reikia pasirūpinti, kad visas šių 

49. Auganti biologinių produktų, 
biologinių cheminių medžiagų ir biologinių 
medžiagų rinka gali pasiūlyti tam tikrų 
privalumų, kaip antai mažesnis išmetamųjų 
ŠESD kiekis ir naujos rinkos galimybės, 
tačiau reikia pasirūpinti, kad visas šių 
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produktų gyvavimo ciklas būtų tvarus ir 
nebūtų skatinama konkurencija dėl žemės 
arba didinamas išmetamųjų teršalų kiekis.

produktų gyvavimo ciklas būtų tvarus ir 
nebūtų skatinama konkurencija dėl žemės 
ar vandens arba didinamas išmetamųjų 
teršalų kiekis.

Or. en

Pakeitimas 338
João Ferreira, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 49 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49a. Atkreipia dėmesį į nereguliuojamos 
ir liberalios tarptautinės prekybos poveikį: 
pasauliniu mastu padidėjo energijos 
naudojimas ir prekių srautai, tokiu būdu 
atmosferoje padidėjo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų koncentracija. Mano, 
jog ginant ir skatinant vietos energijos 
gamybą ir naudojimą naudojant 
trumpesnes tiekimo grandines bus dar 
labiau prisidėta prie tarptautinės prekybos 
masto, o ne užtikrinta produktų, 
gamintojų ir šalių konkurencija.

Or. pt

Pakeitimas 339
João Ferreira, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 49 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49b. Rekomenduoja trumpuoju 
laikotarpiu atlikti ES bendros politikos, 
visų pirma, BŽŪP, BŽP ir prekybos 
politikos, poveikio galimybei sumažinti ES 
vykdant ekonominę veiklą išmetamą 
anglies dioksido kiekį vertinimą. Į šio 
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vertinimo rezultatus reikėtų atsižvelgti 
persvarstant minėtas politikos sritis.

Or. pt

Pakeitimas 340
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 50 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

50. Klimato kaita dar paaštrins aplinkos 
problemas, nes ji sukelia ilgalaikes sausras 
ir karščio bangas, potvynius, audras ir 
miškų gaisrus, taip pat atsiranda naujų ar 
labiau užkrečiamų žmonių, gyvūnų ar 
augalų ligų. Būtina imtis tikslinių veiksmų 
užtikrinti, kad ES būtų tinkamai 
pasirengusi atlaikyti klimato kaitos poveikį 
ir pokyčius, stiprinant jos aplinkos, 
ekonominį ir socialinį atsparumą. Kadangi 
klimato kaitos poveikį patiria daugelis 
sektorių ir tas poveikis laikui bėgant didės, 
į ES politikos sritis būtina įtraukti 
prisitaikymo prie klimato kaitos ir nelaimių 
rizikos valdymo klausimus.

50. Manoma, kad klimato kaita dar 
paaštrins aplinkos problemas, nes ji sukelia 
ilgalaikes sausras ir karščio bangas, 
potvynius, audras ir miškų gaisrus, taip pat 
atsiranda naujų ar labiau užkrečiamų 
žmonių, gyvūnų ar augalų ligų. Būtina 
imtis tikslinių veiksmų užtikrinti, kad ES 
būtų tinkamai pasirengusi atlaikyti klimato 
kaitos poveikį ir pokyčius, stiprinant jos 
aplinkos, ekonominį ir socialinį atsparumą. 
Kadangi klimato kaitos poveikį patiria 
daugelis sektorių ir tas poveikis laikui 
bėgant didės, į ES politikos sritis būtina 
įtraukti prisitaikymo prie klimato kaitos ir 
nelaimių rizikos valdymo klausimus.

Or. it

Pakeitimas 341
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 51 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

51. Be to, ekologinio atsparumo ir 
atsparumo klimato kaitai stiprinimo 
priemonės, kaip antai ekosistemų 
atkūrimas ir žalioji infrastruktūra, gali 
duoti didelės socialinės ir ekonominės 

51. Be to, ekologinio atsparumo ir 
atsparumo klimato kaitai stiprinimo 
priemonės, kaip antai ekosistemų 
atkūrimas ir žalioji infrastruktūra, gali 
duoti didelės socialinės ir ekonominės 
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naudos, įskaitant naudą visuomenės 
sveikatai. Sinergiją ir galimus 
kompromisus tarp klimato ir kitų aplinkos 
tikslų, tokių kaip oro kokybė, būtina 
tinkamai valdyti. Pavyzdžiui, dėl klimato 
kaitos ar tiekimo saugumo sumetimų 
pakeitus naudojamo kuro rūšį, gali labai 
padidėti išmetamų kietųjų dalelių ir 
pavojingų medžiagų kiekis.

naudos ir jas įgyvendinant gali būti 
pagerinta visuomenės sveikata ir gerovė. 
Sinergiją ir galimus kompromisus tarp 
klimato ir kitų aplinkos tikslų, tokių kaip 
oro kokybė, būtina tinkamai valdyti. 
Pavyzdžiui, dėl klimato kaitos ar tiekimo 
saugumo sumetimų pakeitus naudojamo 
kuro rūšį, gali labai padidėti išmetamų 
kietųjų dalelių ir pavojingų medžiagų 
kiekis.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 punkto pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) labai pagerėtų ES oro kokybė; a) ES patalpų ir lauko oro kokybė labai 
pagerėtų ir pasiektų PSO 
rekomenduojamus lygius pagal PSO 
gaires;

Or. en

Pakeitimas 343
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 punkto antros pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) būtų persvarstyti teisės aktai dėl oro 
taršos matavimo metodų ir parengtos 
gairės dėl geriausių vietų matavimo 
prietaisams įrengti siekiant užtikrinti 
patikimiausių duomenų surinkimą ir 
užkirsti kelią apgaulingiems matavimams;

Or. es
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Pakeitimas 344
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 punkto pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ES būtų gerokai sumažinta akustinė 
tarša;

b) ES būtų gerokai, iki PSO 
rekomenduojamo lygio sumažinta akustinė 
tarša;

Or. en

Pakeitimas 345
João Ferreira, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 punkto pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) piliečiai visoje ES pajustų aukštų 
saugaus geriamojo ir maudyklų vandens 
standartų naudą;

c) visi piliečiai visoje ES naudotų saugų 
geriamąjį vandenį, kuris būtų tinkamos 
kokybės ir kurio būtų pakankamai, taip 
pat turėtų higienos požiūriu saugų viešų
maudyklų vandenį;

Or. pt

Pakeitimas 346
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 punkto pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) būtų stebimas vandens sąnaudų 
internalizavimo politikos įgyvendinimas 
įvairiose valstybėse narėse, kaip raginama 
Vandens pagrindų direktyvoje, siekiant 
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užtikrinti, kad vandens tarifai atitiktų 
realią vandens kainą;

Or. es

Pakeitimas 347
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 punkto pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtų veiksmingai sprendžiamos 
cheminių medžiagų sudėtinio poveikio ir 
saugos, susijusios su endokrininę sistemą 
ardančiomis medžiagomis, problemos ir 
būtų vertinama bei kuo labiau mažinama 
rizika aplinkai ir sveikatai, susijusi su 
pavojingų medžiagų, įskaitant produktuose 
esančias chemines medžiagas, naudojimu;

d) būtų veiksmingai sprendžiamos 
cheminių medžiagų sudėtinio poveikio ir 
saugos, susijusios su endokrininę sistemą 
ardančių medžiagų neigiamu poveikiu, 
problemos ir būtų vertinama bei kuo labiau 
mažinama rizika aplinkai ir sveikatai, 
susijusi su pavojingų medžiagų, įskaitant 
produktuose esančias chemines medžiagas, 
naudojimu;

Or. it

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 punkto pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtų veiksmingai sprendžiamos 
cheminių medžiagų sudėtinio poveikio ir 
saugos, susijusios su endokrininę sistemą 
ardančiomis medžiagomis, problemos ir 
būtų vertinama bei kuo labiau mažinama 
rizika aplinkai ir sveikatai, susijusi su 
pavojingų medžiagų, įskaitant produktuose 
esančias chemines medžiagas, naudojimu;

d) būtų veiksmingai sprendžiamos 
cheminių medžiagų sudėtinio poveikio ir 
saugos, susijusios su endokrininę sistemą 
ardančiomis medžiagomis, problemos ir 
būtų vertinama bei kuo labiau mažinama 
rizika aplinkai ir sveikatai, susijusi su 
pavojingų medžiagų, įskaitant produktuose 
esančias chemines medžiagas, naudojimu. 
Būtų nustatyti ilgalaikiai veiksmai 
siekiant netoksiškos aplinkos tikslo;
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Or. en

Pakeitimas 349
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 punkto pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtų veiksmingai sprendžiamos 
cheminių medžiagų sudėtinio poveikio ir 
saugos, susijusios su endokrininę sistemą 
ardančiomis medžiagomis, problemos ir 
būtų vertinama bei kuo labiau mažinama 
rizika aplinkai ir sveikatai, susijusi su 
pavojingų medžiagų, įskaitant produktuose 
esančias chemines medžiagas, naudojimu;

d) visuose susijusiuose ES teisės aktuose
būtų veiksmingai sprendžiamos cheminių 
medžiagų sudėtinio poveikio ir saugos, 
susijusios su endokrininę sistemą 
ardančiomis medžiagomis, problemos ir 
būtų vertinama bei kuo labiau mažinama 
rizika aplinkai ir sveikatai, susijusi su 
pavojingų medžiagų, įskaitant produktuose 
esančias chemines medžiagas, naudojimu;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 punkto pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) su nanomedžiagomis susijusios saugos 
problemos būtų veiksmingai sprendžiamos 
taikant nuoseklų metodą įvairiuose teisės 
aktuose;

e) bus persvarstyta ir papildyta ES 
reglamentavimo sistema siekiant 
užtikrinti, kad su nanomedžiagomis 
susijusios saugos problemos būtų 
veiksmingai sprendžiamos taikant 
konkretų nanomedžiagų reglamentavimą
ir nuoseklų metodą įvairiuose teisės 
aktuose;

Or. en
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Pakeitimas 351
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 punkto pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) būtų daroma aiški pažanga prisitaikant 
prie klimato kaitos poveikio;

f) būtų daroma aiški pažanga užkertant 
kelią klimato kaitos poveikiui ir 
prisitaikant prie jo;

Or. en

Pakeitimas 352
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 punkto pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) ES gerokai padidintas kokybiško 
maisto prieinamumas ir prieiga prie jo;

Or. en

Pakeitimas 353
Richard Seeber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 punkto antros pastraipos -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) įgyvendinti Transporto baltojoje 
knygoje nurodytas iniciatyvas, visų pirma 
toliau internalizuojant išorės sąnaudas;

Or. en
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Pakeitimas 354
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 punkto antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įgyvendinti atnaujintą ES oro kokybės 
politiką, suderintą su naujausiomis mokslo 
žiniomis, ir kovos su oro tarša jos 
susidarymo šaltinyje priemones;

a) įgyvendinti atnaujintą ES oro kokybės 
politiką, suderintą su naujausiomis mokslo 
žiniomis ir skirtingomis geografinėmis ir 
klimato sąlygomis, ir kovos su oro tarša jos 
susidarymo šaltinyje priemones;

Or. it

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 punkto antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įgyvendinti atnaujintą ES oro kokybės 
politiką, suderintą su naujausiomis mokslo 
žiniomis, ir kovos su oro tarša jos 
susidarymo šaltinyje priemones;

a) įgyvendinti atnaujintą ES oro kokybės 
politiką, suderintą su naujausiomis mokslo 
žiniomis, parengti ES patalpų oro kokybės 
strategiją ir kovos su oro tarša jos 
susidarymo šaltinyje priemones;

Or. en

Pakeitimas 356
João Ferreira, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 punkto antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dėti daugiau pastangų siekiant 
įgyvendinti Geriamojo vandens direktyvą, 
visų pirma mažų geriamojo vandens 
tiekėjų atžvilgiu, ir Maudyklų vandens

c) užtikrinti visapusiškam vandens 
tiekimui ir valymui reikalingą 
finansavimą ir dėti daugiau pastangų, kad 
būtų laikomasi žmonėms naudoti skirto
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direktyvą; vandens išteklių naudojimo, stebėsenos ir
tikrinimo planų ir būtų įgyvendinta
Maudyklų vandens direktyva;

Or. pt

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 punkto antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) parengti ES netoksiškos aplinkos 
strategiją, kuri būtų pagrįsta išsamia 
cheminių medžiagų poveikio ir toksiškumo 
žinių baze ir skatintų kurti tvarius 
pakaitalus;

d) iki 2018 m. parengti ES netoksiškos 
aplinkos strategiją, grindžiamą 
horizontaliomis priemonėmis, kurių turi 
būti imtasi iki 2015 m. siekiant užtikrinti, 
kad į visus atitinkamus teisės aktus būtų
įtrauktos konkrečios nuostatos dėl 1) 
nanomedžiagų ir panašių pažangiųjų 
medžiagų saugos; 2) endokrininę sistemą 
ardančių medžiagų poveikio sumažinimo; 
3) tinkamų reguliavimo metodų siekiant 
spręsti cheminių medžiagų sudėtinio 
poveikio problemą ir 4) cheminių 
medžiagų, esančių produktuose, įskaitant, 
be kita ko, importuojamus produktus, 
poveikio sumažinimo siekiant skatinti 
medžiagų ciklus, kuriuose nenaudojamos 
toksinės medžiagos, ir sumažinti sąlytį su 
kenksmingomis medžiagomis patalpose. Ji 
turėtų būti pagrįsta išsamia cheminių 
medžiagų poveikio ir toksiškumo žinių 
baze, kuri pagreitintų veiksmingą 
sprendimų priėmimą ir skatintų inovacijas 
ir tvarių pakaitalų kūrimą;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai išdėstyti išsamios ES netoksiškos aplinkos strategijos − šeštojoje AVP jau 
nustatyto tikslo − sudedamąsias dalis. Rengiant septintąja AVP turėtų būti paisoma Europos 
Parlamento raginimų: 2009 m. balandžio mėn. jis paragino Komisiją per 2 metus užtikrinti 
visų nanomedžiagų pritaikymų saugą. 2013 m. kovo mėn. Europos Parlamentas paragino 
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sumažinti endokrininę sistemą ardančių medžiagų poveikį. Be to, įgyvendinant šią strategiją 
turėtų būti sprendžiama cheminių medžiagų sudėtinio poveikio problema ir sumažintas 
produktuose esančių cheminių medžiagų poveikis.

Pakeitimas 358
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 punkto antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) parengti ES netoksiškos aplinkos 
strategiją, kuri būtų pagrįsta išsamia 
cheminių medžiagų poveikio ir toksiškumo 
žinių baze ir skatintų kurti tvarius 
pakaitalus;

d) iki 2015 m. parengti ES netoksiškos 
aplinkos strategiją, kurią sudarytų trumpo 
laikotarpio priemonės, kuriomis būtų
siekiama užtikrinti nanomedžiagų ir 
panašių pažangiųjų medžiagų sauga, 
tinkami reguliavimo metodai siekiant 
spręsti cheminių medžiagų sudėtinio 
poveikio problemą, endokrininę sistemą 
ardančių medžiagų ir produktuose 
esančių cheminių medžiagų poveikio 
sumažinimas, įskaitant, be kita ko, 
importuojamus produktus, poveikį 
patalpose ir medžiagų ciklus, kuriuose 
nenaudojamos toksinės medžiagos, ir 
nustatyti veiksmus, kuriais būtų siekiama 
įgyvendinti ilgalaikę netoksiškos aplinkos 
viziją. Strategija būtų pagrįsta išsamia 
cheminių medžiagų poveikio ir toksiškumo 
žinių baze, kuri pagreitintų veiksmingą 
sprendimų priėmimą, ir skatintų kurti 
tvarius pakaitalus;

Or. en

Pakeitimas 359
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 punkto antros pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) parengti ES netoksiškos aplinkos 
strategiją, kuri būtų pagrįsta išsamia 
cheminių medžiagų poveikio ir toksiškumo 
žinių baze ir skatintų kurti tvarius 
pakaitalus;

d) iki 2015 m. parengti ES netoksiškos 
aplinkos strategiją, įskaitant horizontalias 
nanomedžiagų ir panašių pažangiųjų 
medžiagų dokumentacijos priemones ir 
horizontalių cheminių medžiagų taisyklių 
įgyvendinimą siekiant užtikrinti apsaugą 
nuo sudėtinio poveikio, sumažinti 
endokrininę sistemą ardančių medžiagų 
poveikį ir užtikrinti tinkamą produktuose, 
įskaitant importuojamus produktus, 
esančių cheminių medžiagų keliamo 
pavojaus valdymą, ir parengti 
horizontalias priemones, kuriomis būtų
užtikrinta nanomedžiagų sauga. 
Strategija yra pagrįsta išsamia cheminių
medžiagų poveikio ir toksiškumo žinių 
baze ir skatintų kurti tvarius pakaitalus;

Or. en

Pakeitimas 360
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 punkto antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) parengti ES netoksiškos aplinkos 
strategiją, kuri būtų pagrįsta išsamia 
cheminių medžiagų poveikio ir toksiškumo 
žinių baze ir skatintų kurti tvarius 
pakaitalus;

d) parengti ES netoksiškos aplinkos 
strategiją, kuri būtų pagrįsta išsamia 
cheminių medžiagų poveikio ir toksiškumo 
žinių baze, sukurta kiek galima plačiau 
naudojant bandymų su negyvais gyvūnais 
metodus ir bandymų strategijas, ir skatintų 
kurti tvarius pakaitalus;

Or. en

Pagrindimas

Labai daug netikrumo dėl visuomenės ir gyvūnų sveikatos ir endokrininę sistemą ardančių 
medžiagų, cheminių medžiagų mišinių ir nanomedžiagų poveikio aplinkai. Vis dėlto, kai 
įmanoma, turėtų būti atliekamas įvertinimas naudojant alternatyvias strategijas ir bandymų 
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metodus nenaudojant gyvūnų. Šiuo klausimu Komisijos pasiūlyme trūksta tikslumo.

Pakeitimas 361
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 punkto antros pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) priimti ES lygmens bandymų, 
kuriuose nenaudojami gyvūnai, metodų 
rengimo, patvirtinimo, pripažinimo ir 
naudojimo strategiją persvarstant ES 
teisės aktus ir nustatyti naujų 
technologijų, pvz., nanotechnologijų, 
taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Nustačius ES lygmens strategiją būtų užtikrinta, kad bus visapusiškai atsižvelgiama į naujų 
taisyklių dėl bandymų, kuriuose naudojami gyvūnai, poveikį.

Pakeitimas 362
Margrete Auken, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 punkto antros pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) peržiūrėti esamas ES politikos sritis ir 
plėtoti naujas su nanomedžiagomis ir 
pažangiosiomis medžiagomis susijusias 
politikos sritis, be kita ko, kurti tinkamas 
rizikos vertinimo priemones, cheminių 
medžiagų saugos ataskaitas ir ES lygmens 
nanomedžiagų registrą;

Or. en



AM\931426LT.doc 47/68 PE508.028v01-00

LT

Pakeitimas 363
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 punkto antros pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) įgyvendinti Transporto baltojoje 
knygoje nurodytas iniciatyvas, visų pirma 
toliau internalizuojant išorės sąnaudas;

Or. en

Pagrindimas

Pastaroji formuluotė yra tiesioginė citata iš Efektyvaus išteklių naudojimo plano 
COM(2011) 571 final, 19 psl.

Pakeitimas 364
Richard Seeber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 52 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

52a. Visos transporto išorės sąnaudos yra 
visiškai internalizuotos.

Or. en

Pakeitimas 365
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 54 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

54. Užtikrinus, kad ES aplinkos teisės aktai 
iš tikrųjų būtų įgyvendinti, nauda būtų 
trejopa: sukurtos vienodos sąlygos 
ekonominės veiklos vykdytojams 

54. Užtikrinus, kad ES aplinkos teisės aktai 
iš tikrųjų būtų įgyvendinti, nauda būtų 
trejopa: sukurtos vienodos sąlygos 
ekonominės veiklos vykdytojams 
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bendrojoje rinkoje, skatinamos inovacijos 
ir Europos bendrovės daugelyje sektorių 
įgytų pradininkų pranašumą. Priešingu 
atveju išlaidos, susijusios su teisės aktų 
nevykdymu, būtų didelės – pagal 
apytikslius skaičiavimus jos sudarytų 
maždaug 50 mlrd. EUR per metus, 
įskaitant su pažeidimų bylomis susijusias 
išlaidas60. Vien 2009 m. buvo nagrinėjama 
451 pažeidimų byla dėl ES aplinkos teisės 
aktų pažeidimų. Komisija taip pat gauna 
daug skundų tiesiogiai iš ES piliečių; 
daugelį iš jų būtų galima geriau 
išnagrinėti valstybių narių ar vietos 
lygmeniu.

bendrojoje rinkoje, skatinamos inovacijos 
ir Europos bendrovės daugelyje sektorių 
įgytų pradininkų pranašumą. Priešingu 
atveju išlaidos, susijusios su teisės aktų 
nevykdymu, būtų didelės – pagal 
apytikslius skaičiavimus jos sudarytų 
maždaug 50 mlrd. EUR per metus, 
įskaitant su pažeidimų bylomis susijusias 
išlaidas60. Vien 2009 m. buvo nagrinėjama 
451 pažeidimų byla dėl ES aplinkos teisės 
aktų pažeidimų. Komisija taip pat gauna 
daug skundų tiesiogiai iš ES piliečių; nors
daugelį iš jų būtų galima nagrinėti
valstybių narių ar vietos lygmeniu, vis tiek 
reikia Komisijos ir, prireikus, Europos 
Teisingumo Teismo tarpininkavimo.

Or. es

Pakeitimas 366
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 55 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

55. Todėl geresnis ES aplinkos acquis 
įgyvendinimas valstybių narių lygmeniu 
bus vienas iš pagrindinių prioritetų kelerius 
ateinančius metus. Valstybėse narėse yra 
didelių teisės aktų įgyvendinimo skirtumų. 
Reikia pasirūpinti, kad aplinkos teisės aktų 
įgyvendinimo proceso dalyviai 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis turėtų žinių ir gebėjimą 
užtikrinti, kad šie teisės aktai duotų 
daugiau naudos.

55. Todėl geresnis ES aplinkos acquis 
įgyvendinimas valstybių narių lygmeniu 
bus vienas iš pagrindinių prioritetų kelerius 
ateinančius metus. Valstybėse narėse yra 
didelių teisės aktų įgyvendinimo skirtumų. 
Reikia pasirūpinti, kad aplinkos teisės aktų 
įgyvendinimo proceso dalyviai ES,
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis turėtų žinių, priemonių ir 
gebėjimą užtikrinti, kad šie teisės aktai 
duotų daugiau naudos.

Or. en

Pakeitimas 367
João Ferreira
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 55 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

55. Todėl geresnis ES aplinkos acquis 
įgyvendinimas valstybių narių lygmeniu 
bus vienas iš pagrindinių prioritetų kelerius 
ateinančius metus. Valstybėse narėse yra 
didelių teisės aktų įgyvendinimo skirtumų. 
Reikia pasirūpinti, kad aplinkos teisės aktų 
įgyvendinimo proceso dalyviai 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis turėtų žinių ir gebėjimą 
užtikrinti, kad šie teisės aktai duotų 
daugiau naudos.

55. Todėl geresnis ES aplinkos acquis 
įgyvendinimas valstybių narių lygmeniu 
bus vienas iš pagrindinių prioritetų kelerius 
ateinančius metus. Valstybėse narėse yra 
didelių teisės aktų įgyvendinimo skirtumų. 
Reikia pasirūpinti, kad aplinkos teisės aktų 
įgyvendinimo proceso dalyviai 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis turėtų biudžetą, pareigybių,
žinių ir gebėjimą užtikrinti, kad šie teisės 
aktai duotų daugiau naudos.

Or. pt

Pakeitimas 368
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 58 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

58. Antra, patikrų ir priežiūros 
reikalavimus ES pradės taikyti didesnei 
daliai ES aplinkos teisės aktų ir numatys 
papildomą ES lygio pajėgumą imtis 
veiksmų tokiose situacijose, kai yra 
pagrįstų priežasčių nerimauti.

58. Antra, ES stiprins valstybių narių 
IMPEL tinklą teikdama tinkamą ilgalaikį 
finansavimą ir skatindama dalytis 
geriausios praktikos pavyzdžiais, be kita 
ko, regionų ir vietos lygmenimis.

Or. it

Pakeitimas 369
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 58 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

58. Antra, patikrų ir priežiūros 
reikalavimus ES pradės taikyti didesnei 

58. Antra, patikrų ir priežiūros 
reikalavimus ES pradės taikyti didesnei 
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daliai ES aplinkos teisės aktų ir numatys 
papildomą ES lygio pajėgumą imtis 
veiksmų tokiose situacijose, kai yra 
pagrįstų priežasčių nerimauti.

daliai ES aplinkos teisės aktų ir numatys 
papildomą ES lygio pajėgumą imtis 
veiksmų tokiose situacijose, kai yra 
pagrįstų priežasčių nerimauti. Siekiant 
užtikrinti veiksmingumą ir sumažinti 
biurokratizmą, reikėtų atsisakyti naujų ES 
institucijų steigimo, taip pat negalima 
ginčyti nacionalinių aplinkos apsaugos 
institucijų kompetencijos.

Or. de

Pakeitimas 370
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 59 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

59. Trečia, bus gerinami skundų dėl ES 
aplinkos teisės aktų įgyvendinimo 
nagrinėjimo ir padėties ištaisymo 
nacionaliniu lygmeniu būdai.

59. Trečia, bus gerinami skundų dėl ES 
aplinkos teisės aktų įgyvendinimo 
nagrinėjimo ir padėties ištaisymo 
nacionaliniu lygmeniu būdai ir bus 
užtikrintas didesnis skaidrumas ir geresnė 
prieiga prie informacijos apie skundus.

Or. es

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 59 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

59. Trečia, bus gerinami skundų dėl ES 
aplinkos teisės aktų įgyvendinimo 
nagrinėjimo ir padėties ištaisymo 
nacionaliniu lygmeniu būdai.

59. Trečia, bus gerinami skundų dėl ES 
aplinkos teisės aktų įgyvendinimo 
nagrinėjimo ir padėties ištaisymo 
nacionaliniu lygmeniu būdai ir užtikrintas 
didesnis jų skaidrumas bei galimybės jais 
naudotis.
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Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 60 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

60. Ketvirta, ES piliečiai turės geresnes 
galimybes kreiptis į teismą dėl aplinkos 
klausimų ir gauti veiksmingą teisinę 
apsaugą, laikantis tarptautinių sutarčių ir 
atsižvelgiant į pokyčius dėl Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo ir naujausios Europos 
Teisingumo Teismo praktikos. Kaip 
alternatyva bylinėjimuisi taip pat bus 
skatinamas neteisminis konfliktų 
sprendimas.

60. Ketvirta, ES piliečiai turės galimybes 
kreiptis į teismą dėl aplinkos klausimų ir 
gauti veiksmingą teisinę apsaugą, laikantis 
Orchuso konvencijos ir kitų tarptautinių 
sutarčių ir atsižvelgiant į pokyčius dėl 
Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir 
naujausios Europos Teisingumo Teismo 
praktikos. Kaip alternatyva bylinėjimuisi 
taip pat bus skatinamas neteisminis 
konfliktų sprendimas.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų užtikrinta galimybė kreiptis į teismą, visi Orchuso konvencijos ramsčiai turi būti 
įtraukti į Sąjungos aplinkos politikos acquis. Tai atitinka 2012 m. birželio 11 d. Tarybos 
išvadas.

Pakeitimas 373
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 60 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

60a. Penkta, bus sustiprintas piliečių 
dalyvavimo priimant su aplinka susijusius 
sprendimus mechanizmas, visų pirma 
užtikrinant, jog poveikio aplinkai 
vertinimo sistema neleis apeiti šių 
procedūrų, bei bus užtikrintas jos 
objektyvumas ir nepriklausomumas.
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Or. lt

Pakeitimas 374
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 63 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

63. Siekiant maksimaliai padidinti ES 
aplinkos teisės aktų naudingumą, programa 
užtikrinama, kad iki 2020 m.:

63. Siekiant maksimaliai padidinti ES 
aplinkos teisės aktų naudingumą, programa 
turėtų būti užtikrinama, kad iki 2020 m.:

Or. it

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 63 punkto pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ES piliečiai turėtų galimybę naudotis 
aiškia informacija, iš kurios būtų matyti, 
kaip įgyvendinami ES aplinkos teisės aktai;

a) būtų visapusiškai įgyvendinta Orchuso 
konvencija ir užtikrinta, kad ES piliečiai 
turėtų galimybę naudotis aiškia 
informacija, iš kurios būtų matyti, kaip 
įgyvendinami ES aplinkos teisės aktai, 
galėtų dalyvauti priimant tam tikrus 
sprendimus aplinkos apsaugos klausimais 
ir turėtų teisę kreiptis į teismą;

Or. en

Pagrindimas

Pagal 2012 m. birželio 11 d. Tarybos išvadas Orchuso konvencija turėtų būti visapusiškai 
įgyvendinta, kad piliečiai turėtų teisę kreiptis į teismą aplinkos apsaugos klausimais.

Pakeitimas 376
Andrés Perelló Rodríguez
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 63 punkto pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ES piliečiai turėtų galimybę naudotis 
aiškia informacija, iš kurios būtų matyti, 
kaip įgyvendinami ES aplinkos teisės aktai;

a) ES piliečiai turėtų galimybę naudotis 
aiškia informacija, iš kurios būtų matyti, 
kaip įgyvendinami ES aplinkos teisės aktai. 
Siekiant užtikrinti skaidrumą reikėtų taip 
pat užtikrinti internetinę prieigą prie 
įvairių Komisijai pateiktų skundų ir 
informacijos apie bylų nagrinėjimo padėtį 
kiekvienoje valstybėje narėje santraukos;

Or. es

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 63 punkto pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) būtų įgyvendintas reikalavimas dėl 
nacionalinio lygmens reguliavimo 
institucijų nepriklausomumo siekiant 
užtikrinti ES aplinkos apsaugos teisės 
vykdymą;

Or. en

Pagrindimas

Įvairiuose ES direktyvose dėl vidaus rinkos ir pagal Europos Teisingumo Teismo teismo 
praktiką buvo reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų reguliavimo institucijų 
nepriklausomumą ir užtikrintų, kad jos vykdytų savo įgaliojimus nešališkai ir skaidriai. Žr. 
Direktyvos 2009/73/EB 39 straipsnio 4 dalį. Tokie pat reikalavimai dėl reguliavimo institucijų 
turėtų būti taikomi nacionaliniu lygmeniu užtikrinant ES aplinkos apsaugos teisės aktų 
vykdymą.

Pakeitimas 378
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 63 punkto pirmos pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtų stiprinamas piliečių pasitikėjimas 
ES aplinkos teisės aktais;

d) būtų stiprinamas piliečių pasitikėjimas 
ES aplinkos teisės aktais bei piliečių 
įtraukimas į su aplinka susijusių 
klausimų sprendimą;

Or. lt

Pakeitimas 379
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 63 punkto pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtų stiprinamas piliečių pasitikėjimas 
ES aplinkos teisės aktais;

d) būtų stiprinamas piliečių pasitikėjimas 
ES aplinkos teisės aktais ir šių aktų 
vykdymo užtikrinimas;

Or. en

Pakeitimas 380
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 63 punkto antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sudaryti valstybių narių ir Komisijos 
partnerystės įgyvendinimo susitarimus;

b) sudaryti valstybių narių ir Komisijos 
partnerystės įgyvendinimo susitarimus 
siekiant padėti valstybėms narėms užkirsti 
kelią problemoms arba spręsti kilusias 
problemas;

Or. en

Pakeitimas 381
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 63 punkto antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sudaryti valstybių narių ir Komisijos 
partnerystės įgyvendinimo susitarimus;

b) sudaryti skaidrius valstybių narių ir 
Komisijos partnerystės įgyvendinimo 
susitarimus;

Or. en

Pakeitimas 382
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 63 punkto antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) privalomus veiksmingos valstybių narių 
patikros ir priežiūros kriterijus taikyti 
didesnei daliai ES aplinkos teisės aktų ir 
numatyti papildomą pajėgumą ES 
lygmeniu imtis veiksmų tokiose 
situacijose, kai yra pagrįstų priežasčių 
nerimauti, numatant paramą profesionalų 
tinklams;

c) privalomus veiksmingos valstybių narių 
patikros ir priežiūros kriterijus taikyti 
didesnei daliai ES aplinkos teisės aktų ir
tuo pat metu stiprinti IMPEL tinklą;

Or. it

Pakeitimas 383
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 63 punkto antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) privalomus veiksmingos valstybių narių 
patikros ir priežiūros kriterijus taikyti
didesnei daliai ES aplinkos teisės aktų ir 
numatyti papildomą pajėgumą ES 
lygmeniu imtis veiksmų tokiose 

c) užtikrinti, kad privalomi veiksmingos 
valstybių narių patikros ir priežiūros
kriterijai būtų taikomi didesnei daliai ES 
aplinkos teisės aktų, ir numatyti papildomą 
pajėgumą ES lygmeniu imtis veiksmų 
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situacijose, kai yra pagrįstų priežasčių 
nerimauti, numatant paramą profesionalų 
tinklams;

tokiose situacijose, kai yra pagrįstų 
priežasčių nerimauti, numatant paramą 
profesionalų tinklams;

Or. en

Pakeitimas 384
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 63 punkto antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatyti nuoseklius ir veiksmingus 
nacionalinio lygmens mechanizmus, 
skirtus skundams dėl ES aplinkos teisės 
aktų įgyvendinimo nagrinėti;

d) užtikrinti nuoseklius ir veiksmingus 
nacionalinio lygmens mechanizmus, 
skirtus skundams dėl ES aplinkos teisės 
aktų įgyvendinimo nagrinėti;

Or. en

Pakeitimas 385
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 63 punkto antros pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) peržiūrėti poveikio aplinkai vertinimo 
mechanizmą, užtikrinant, kad jis taptų 
objektyvus ir nepriklausomas, 
suvienodinti taikymo praktiką valstybėse 
narėse, siekiant išvengti atvejų, kuomet 
poveikio aplinkai vertinimo procedūros 
apeinamos naudojantis teisės aktų 
spragomis ar dviprasmybėmis;  

Or. lt

Pakeitimas 386
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 63 punkto antros pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) užtikrinti, kad nacionalinės nuostatos dėl 
teisės kreiptis į teismą atitiktų Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką ir 
skatintų konfliktus spręsti neteismine 
tvarka, siekiant rasti taikius konfliktų 
sprendimus aplinkos srityje.

e) užtikrinti, kad nacionalinės nuostatos dėl 
teisės kreiptis į teismą atitiktų Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką ir 
skatintų konfliktus spręsti neteismine 
tvarka, siekiant rasti veiksmingus konfliktų 
sprendimus aplinkos srityje.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 5 prioritetinis tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 prioritetinis tikslas: tobulinti aplinkos 
politikos faktinių duomenų bazę

5 prioritetinis tikslas: tobulinti aplinkos 
politikos žinių ir faktinių duomenų bazę

Or. en

Pakeitimas 388
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 5 prioritetinis tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 prioritetinis tikslas: tobulinti aplinkos 
politikos faktinių duomenų bazę

5 prioritetinis tikslas: tobulinti aplinkos 
politikos žinių bazę

Or. en

Pakeitimas 389
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 64 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

64. ES aplinkos politikos faktiniai 
duomenys grindžiami aplinkos stebėsena, 
duomenimis, rodikliais ir vertinimais, 
susijusiais su ES teisės aktų įgyvendinimu, 
taip pat oficialiais moksliniais tyrimais ir 
piliečių mokslinėmis iniciatyvomis. 
Padaryta didelė pažanga tobulinant šią 
faktinių duomenų bazę, didinant 
informuotumą ir politikos formuotojų ir 
visuomenės pasitikėjimą faktiniais 
duomenimis pagrįstu požiūriu į politikos 
formavimą, padedant jiems geriau suprasti 
sudėtingus aplinkos ir socialinius 
uždavinius.

64. ES aplinkos politika grindžiama
aplinkos stebėsena, duomenimis, rodikliais 
ir vertinimais, susijusiais su ES teisės aktų 
įgyvendinimu, taip pat oficialiais 
moksliniais tyrimais ir piliečių 
mokslinėmis iniciatyvomis. Padaryta
didelė pažanga tobulinant šią žinių bazę, 
didinant informuotumą ir politikos 
formuotojų ir visuomenės pasitikėjimą 
žiniomis pagrįstu požiūriu į politikos 
formavimą, padedant jiems geriau suprasti 
sudėtingus aplinkos ir socialinius 
uždavinius.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos poveikio vertinimo vartojamas terminas „žinių bazė“ tinka labiau, nes jo sąvoka 
platesnė nei „faktinių duomenų bazės“.

Pakeitimas 390
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 64 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

64. ES aplinkos politikos faktiniai 
duomenys grindžiami aplinkos stebėsena, 
duomenimis, rodikliais ir vertinimais, 
susijusiais su ES teisės aktų įgyvendinimu, 
taip pat oficialiais moksliniais tyrimais ir 
piliečių mokslinėmis iniciatyvomis. 
Padaryta didelė pažanga tobulinant šią 
faktinių duomenų bazę, didinant 
informuotumą ir politikos formuotojų ir 
visuomenės pasitikėjimą faktiniais 

64. ES aplinkos politikos faktiniai 
duomenys grindžiami aplinkos stebėsena, 
duomenimis, rodikliais ir vertinimais, 
susijusiais su ES teisės aktų įgyvendinimu, 
taip pat oficialiais moksliniais tyrimais ir 
piliečių mokslinėmis iniciatyvomis. 
Padaryta didelė pažanga tobulinant šią 
faktinių duomenų bazę, didinant 
informuotumą ir politikos formuotojų ir 
visuomenės pasitikėjimą žiniomis pagrįstu 
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duomenimis pagrįstu požiūriu į politikos 
formavimą, padedant jiems geriau suprasti 
sudėtingus aplinkos ir socialinius 
uždavinius.

požiūriu į politikos formavimą, padedant 
jiems geriau suprasti sudėtingus aplinkos ir 
socialinius uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 391
Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 64 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

64. ES aplinkos politikos faktiniai 
duomenys grindžiami aplinkos stebėsena, 
duomenimis, rodikliais ir vertinimais, 
susijusiais su ES teisės aktų įgyvendinimu, 
taip pat oficialiais moksliniais tyrimais ir 
piliečių mokslinėmis iniciatyvomis. 
Padaryta didelė pažanga tobulinant šią 
faktinių duomenų bazę, didinant 
informuotumą ir politikos formuotojų ir 
visuomenės pasitikėjimą faktiniais 
duomenimis pagrįstu požiūriu į politikos 
formavimą, padedant jiems geriau suprasti 
sudėtingus aplinkos ir socialinius 
uždavinius.

64. ES aplinkos politikos faktiniai 
duomenys grindžiami aplinkos stebėsena, 
duomenimis, rodikliais ir vertinimais, 
susijusiais su ES teisės aktų įgyvendinimu, 
taip pat oficialiais moksliniais tyrimais ir 
piliečių mokslinėmis iniciatyvomis. 
Padaryta didelė pažanga tobulinant šią 
žinių ir faktinių duomenų bazę, didinant 
informuotumą ir politikos formuotojų ir 
visuomenės pasitikėjimą faktiniais 
duomenimis pagrįstu požiūriu į politikos 
formavimą, padedant jiems geriau suprasti 
sudėtingus aplinkos ir socialinius 
uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 392
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 66 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

66. Tačiau atsižvelgiant į pastarojo meto 
pokyčių tempą ir netikrumą dėl tikėtinų 
ateities tendencijų būtina imtis tolesnių 
veiksmų šiai faktinių duomenų bazei 

66. Tačiau atsižvelgiant į pastarojo meto 
pokyčių tempą ir netikrumą dėl tikėtinų 
ateities tendencijų būtina imtis tolesnių 
veiksmų šiai žinių bazei prižiūrėti ir 
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prižiūrėti ir stiprinti, siekiant užtikrinti, kad 
ES politika ir toliau būtų formuojama 
remiantis patikimais duomenimis apie 
aplinkos būklę, galimybes imtis priemonių 
ir jų pasekmes.

stiprinti, siekiant užtikrinti, kad ES politika 
ir toliau būtų formuojama remiantis 
patikimais duomenimis apie aplinkos 
būklę, galimybes imtis priemonių ir jų 
pasekmes.

Or. en

Pakeitimas 393
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 66 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

66. Tačiau atsižvelgiant į pastarojo meto 
pokyčių tempą ir netikrumą dėl tikėtinų 
ateities tendencijų būtina imtis tolesnių 
veiksmų šiai faktinių duomenų bazei 
prižiūrėti ir stiprinti, siekiant užtikrinti, kad 
ES politika ir toliau būtų formuojama 
remiantis patikimais duomenimis apie 
aplinkos būklę, galimybes imtis priemonių 
ir jų pasekmes.

66. Tačiau atsižvelgiant į pastarojo meto 
pokyčių tempą ir netikrumą dėl tikėtinų 
ateities tendencijų būtina imtis tolesnių 
veiksmų šiai žinių ir faktinių duomenų 
bazei prižiūrėti ir stiprinti, siekiant 
užtikrinti, kad ES politika ir toliau būtų 
formuojama remiantis patikimais 
duomenimis apie aplinkos būklę, 
galimybes imtis priemonių ir jų pasekmes.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 68 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

68. Toliau įgyvendinant Bendros 
informacijos apie aplinką sistemos principą
„gamink kartą, naudok dažnai“ ir bendrus 
erdvinės informacijos gavimo ir lyginimo 
metodus bei standartus pagal INSPIRE ir
GMES65 sistemas, bus lengviau išvengti 
pastangų dubliavimo ir nereikalingos 
administracinės naštos valdžios 

68. Toliau įgyvendinant Bendros 
informacijos apie aplinką sistemos principą
„gamink kartą, naudok dažnai“ ir bendrus 
erdvinės informacijos gavimo ir lyginimo 
metodus bei standartus pagal INSPIRE ir
Copernicus (anksčiau žinomą kaip 
GMES) sistemas, taip pat kitas Europos 
informacijos apie aplinką sistemas (pvz., 
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institucijoms, to padės siekti ir pastangos 
racionalizuoti skirtinguose teisės aktuose 
nustatytus ataskaitų teikimo įpareigojimus.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad planų, 
programų ir projektų poveikio aplinkai 
vertinimo tikslais surinkta informacija
(pvz., atliekant poveikio aplinkai vertinimą 
arba strateginį aplinkos vertinimą) būtų 
geriau prieinama visuomenei.

BISE ir WISE) ir bus lengviau išvengti 
pastangų dubliavimo ir nereikalingos 
administracinės naštos valdžios 
institucijoms, to padės siekti ir pastangos 
racionalizuoti skirtinguose teisės aktuose 
nustatytus ataskaitų teikimo įpareigojimus.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad planų, 
programų ir projektų poveikio aplinkai 
vertinimo tikslais surinkta informacija
(pvz., atliekant poveikio aplinkai vertinimą 
arba strateginį aplinkos vertinimą) būtų 
geriau prieinama visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo pateiktų bendrų pakeitimų alternatyvi versija.

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 69 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69. Žinių spragos vis dar didelės, kai kurios 
iš jų yra svarbios šios programos 
prioritetiniams tikslams. Todėl norint 
užpildyti šias spragas būtina investuoti į 
mokslinius tyrimus, siekiant užtikrinti, kad 
valdžios institucijos ir įmonės turėtų tvirtą 
pagrindą priimti sprendimus, kurie aiškiai 
atspindėtų realią socialinę, ekonominę ir 
aplinkos naudą ir sąnaudas. Akivaizdžios 
keturios spragos:

69. Žinių spragos vis dar didelės, kai kurios 
iš jų yra svarbios šios programos 
prioritetiniams tikslams. Todėl norint 
užpildyti šias spragas būtina investuoti į 
mokslinius tyrimus, siekiant užtikrinti, kad 
valdžios institucijos ir įmonės turėtų tvirtų 
naujausių mokslinių žinių, kurios aiškiai 
atspindėtų realią socialinę, ekonominę ir 
aplinkos naudą ir sąnaudas. Akivaizdžios 
keturios spragos:

Or. en

Pakeitimas 396
Marit Paulsen, Riikka Manner
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 69 punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– duomenų ir žinių spragoms užpildyti 
reikia pažangių mokslinių tyrimų ir 
tinkamų modeliavimo priemonių, kad būtų 
galima geriau suprasti sudėtingus su 
aplinkos pokyčiais susijusius klausimus, 
tokius kaip klimato kaitos ir nelaimių 
poveikis, rūšių nykimo pasekmės 
ekosistemų funkcijoms, aplinkos pavojaus 
slenksčiai ir ekologinės kritinės ribos. Nors 
iš turimų faktinių duomenų aiškiai matyti, 
kad šiose srityse būtina imtis atsargumo 
priemonių, tolesni moksliniai tyrimai, 
susiję su planetos ribomis, sistemine rizika 
ir mūsų visuomenės gebėjimu spręsti tuos 
klausimus, padės sukurti tinkamiausius 
sprendimus. Tie sprendimai turėtų apimti 
investicijas, kurių tikslas – užpildyti 
duomenų ir žinių spragas, sudaryti 
ekosistemų funkcijų žemėlapius ir jas 
įvertinti, suprasti, koks biologinės 
įvairovės vaidmuo jas užtikrinant ir kaip 
jos prisitaiko prie klimato kaitos.

– duomenų ir žinių spragoms užpildyti 
reikia pažangių mokslinių tyrimų ir 
tinkamų modeliavimo priemonių, kad būtų 
galima geriau suprasti sudėtingus su 
aplinkos pokyčiais susijusius klausimus, 
tokius kaip klimato kaitos ir nelaimių 
poveikis, biologinių atliekų keitimas 
miesto vietovėse į žemės ūkio priemones 
veiksmingo valymo būdu, rūšių nykimo 
pasekmės ekosistemų funkcijoms, aplinkos 
pavojaus slenksčiai ir ekologinės kritinės 
ribos. Nors iš turimų faktinių duomenų 
aiškiai matyti, kad šiose srityse būtina imtis 
atsargumo priemonių, tolesni moksliniai 
tyrimai, susiję su planetos ribomis, 
sistemine rizika ir mūsų visuomenės 
gebėjimu spręsti tuos klausimus, padės 
sukurti tinkamiausius sprendimus. Tie 
sprendimai turėtų apimti investicijas, kurių 
tikslas – užpildyti duomenų ir žinių 
spragas, sudaryti ekosistemų funkcijų 
žemėlapius ir jas įvertinti, suprasti, koks 
biologinės įvairovės vaidmuo jas 
užtikrinant ir kaip jos prisitaiko prie 
klimato kaitos.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 69 punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Pereinant prie integracinės ekologiškos 
ekonomikos, būtina gerai apsvarstyti 
socialinių ekonominių ir aplinkos veiksnių 
sąveiką. Jei daugiau žinotume apie tvaraus 
vartojimo ir gamybos modelius ir geriau 

– Pereinant prie integracinės ekologiškos 
ekonomikos, būtina gerai apsvarstyti 
socialinių ekonominių ir aplinkos veiksnių 
sąveiką. Jei daugiau žinotume apie tvaraus 
vartojimo ir gamybos modelius ir geriau 
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suprastume, kaip tiksliau įvertinti veiksmų 
ar neveikimo kainą, kaip atskirų asmenų ir 
visos visuomenės elgsenos pokyčiai 
padeda siekti užsibrėžtų aplinkos rezultatų 
ir kaip Europos aplinką veikia pasaulinės 
tendencijos, tai gali padėti tiksliau 
nukreipti politikos iniciatyvas tokia linkme, 
kad būtų didinamas išteklių naudojimo 
efektyvumas ir mažinama apkrova 
aplinkai.

suprastume, kaip tiksliau įvertinti veiksmų 
ar neveikimo kainą ir naudą, kaip atskirų 
asmenų ir visos visuomenės elgsenos 
pokyčiai padeda siekti užsibrėžtų aplinkos 
rezultatų ir kaip Europos aplinką veikia 
pasaulinės tendencijos, tai gali padėti 
tiksliau nukreipti politikos iniciatyvas tokia 
linkme, kad būtų didinamas išteklių 
naudojimo efektyvumas ir mažinama 
apkrova aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Gerinant mūsų supratimą apie tvarų vartojimą ir gamybos modelius turėtų būti atsižvelgiama 
ir veiksmų ar neveikimo kainą, ir į naudą.

Pakeitimas 398
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 69 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Dar yra neaiškumų, susijusių su 
endokrininę sistemą ardančių medžiagų, 
mišinių, produktuose esančių cheminių 
medžiagų ir nanomedžiagų poveikiu 
žmonių sveikatai ir aplinkai. Užpildžius 
šias spragas, būtų galima sparčiau priimti 
sprendimus ir sudaryti sąlygas tobulinti 
cheminių medžiagų acquis, siekiant 
nukreipti pastangas į susirūpinimą 
keliančias sritis, kartu skatinant chemines 
medžiagas naudoti tvariau. Turint geresnį 
supratimą apie žmogaus sveikatai įtakos 
turinčius aplinkos veiksnius, būtų galima 
imtis prevencinių politikos veiksmų.

− Kol dar yra neaiškumų, susijusių su 
endokrininę sistemą ardančių medžiagų, 
mišinių, produktuose esančių cheminių 
medžiagų ir nanomedžiagų poveikiu 
žmonių sveikatai ir aplinkai, nauji 
moksliniai tyrimai rodo, kad endokrininę 
sistemą ardančios medžiagos daro 
neigiamą poveikį sveikatai, ypač nėščių 
moterų sveikatai ir vaikų vystymuisi.
Tokiu būdu visiškai užtikrinami 
atsargumo veiksmai. Be to, iki šiol kelia 
susirūpinimą galimi sudėtinio 
produktuose esančių cheminių medžiagų, 
nanomedžiagų ir kitų panašių pažangiųjų 
medžiagų poveikio padariniai. 
Įgyvendinus turimas žinias nuolat 
stengiantis užpildyti likusias žinių spragas,
be kita ko, vykdant biologinę stebėseną ir 
aplinkos stebėseną, būtų galima sparčiau 
priimti sprendimus ir sudaryti sąlygas 
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tobulinti cheminių medžiagų acquis, 
siekiant nukreipti pastangas į susirūpinimą 
keliančias sritis, kartu padedant skatinti 
tvaresnį požiūrį į cheminių medžiagų 
naudojimą. Turint geresnį supratimą apie 
žmogaus sveikatai ir aplinkai įtakos 
turinčius aplinkos veiksnius ir poveikio 
lygį, būtų galima imtis prevencinių 
politikos veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Kaip pabrėžta Å. Westlundo ataskaitoje, kurią Europos Parlamentas priėmė 2013 m. 
kovo mėn., jau turime mokslinių žinių apie neigiamą endokrininę sistemą ardančių medžiagų 
poveikį, dėl kurio reikia imtis veiksmų ir taikyti atsargumo principą. Be to, žinias apie 
sudėtinį cheminių medžiagų, nanomedžiagų ir panašių pažangiųjų medžiagų poveikį reikia 
įtraukti į aplinkos apsaugos politiką, o žinių spragas reikia tinkamai užpildyti.

Pakeitimas 399
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 69 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Dar yra neaiškumų, susijusių su 
endokrininę sistemą ardančių medžiagų, 
mišinių, produktuose esančių cheminių 
medžiagų ir nanomedžiagų poveikiu 
žmonių sveikatai ir aplinkai. Užpildžius 
šias spragas, būtų galima sparčiau priimti 
sprendimus ir sudaryti sąlygas tobulinti 
cheminių medžiagų acquis, siekiant 
nukreipti pastangas į susirūpinimą 
keliančias sritis, kartu skatinant chemines 
medžiagas naudoti tvariau. Turint geresnį 
supratimą apie žmogaus sveikatai įtakos 
turinčius aplinkos veiksnius, būtų galima 
imtis prevencinių politikos veiksmų.

− Nors turime vis daugiau žinių apie 
endokrininę sistemą ardančių cheminių 
medžiagų neigiamą poveikį, ypač vaikų 
vystymuisi, kurios užtikrina, jog bus 
imtasi atsargumo veiksmų, dar yra 
neaiškumų, susijusių su endokrininę 
sistemą ardančių medžiagų, mišinių, 
produktuose esančių cheminių medžiagų ir 
nanomedžiagų poveikiu žmonių sveikatai 
ir aplinkai. Užpildžius šias spragas, būtų 
galima sparčiau priimti sprendimus ir 
sudaryti sąlygas tobulinti cheminių 
medžiagų acquis, siekiant nukreipti 
pastangas į susirūpinimą keliančias sritis, 
kartu skatinant chemines medžiagas 
naudoti tvariau. Turint geresnį supratimą 
apie žmogaus sveikatai įtakos turinčius 
aplinkos veiksnius, būtų galima imtis 
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prevencinių politikos veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 400
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 69 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Dar yra neaiškumų, susijusių su 
endokrininę sistemą ardančių medžiagų, 
mišinių, produktuose esančių cheminių 
medžiagų ir nanomedžiagų poveikiu 
žmonių sveikatai ir aplinkai. Užpildžius
šias spragas, būtų galima sparčiau priimti 
sprendimus ir sudaryti sąlygas tobulinti 
cheminių medžiagų acquis, siekiant 
nukreipti pastangas į susirūpinimą 
keliančias sritis, kartu skatinant chemines 
medžiagas naudoti tvariau. Turint geresnį 
supratimą apie žmogaus sveikatai įtakos 
turinčius aplinkos veiksnius, būtų galima 
imtis prevencinių politikos veiksmų.

– Dar yra neaiškumų, susijusių su 
endokrininę sistemą ardančių medžiagų, 
mišinių, produktuose esančių cheminių 
medžiagų ir nanomedžiagų poveikiu 
žmonių sveikatai ir aplinkai. Didžiausią 
pažangą šioje srityje padariusios valstybės 
narės prašomos dalytis savo žiniomis ir 
patirtimi su savo ES partnerėmis ir, 
prireikus, atlikus poveikio įvertinimą jos 
galėtų padėti taikyti suderintas ES tų 
žinių plėtojimo, ypač nanomedžiagų 
srityje, priemones. Užpildžius esamas
spragas, dirbant remiantis bendromis 
apibrėžtimis ir moksline informacija apie 
esminius konkrečių medžiagų pavojus, 
skatinant mokslinius tyrimus ir, prireikus, 
taikant atsargumo principą ir 
proporcingumo principą, būtų galima
sudaryti palankesnes sąlygas priimti 
sprendimus ir sudaryti sąlygas tobulinti 
cheminių medžiagų acquis, siekiant 
nukreipti pastangas į susirūpinimą 
keliančias sritis, kartu skatinant chemines 
medžiagas naudoti tvariau. Turint geresnį 
supratimą apie žmogaus sveikatai įtakos 
turinčius aplinkos veiksnius, būtų galima 
imtis prevencinių politikos veiksmų.

Or. fr

Pakeitimas 401
Anna Rosbach
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 69 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Dar yra neaiškumų, susijusių su 
endokrininę sistemą ardančių medžiagų, 
mišinių, produktuose esančių cheminių 
medžiagų ir nanomedžiagų poveikiu 
žmonių sveikatai ir aplinkai. Užpildžius 
šias spragas, būtų galima sparčiau priimti 
sprendimus ir sudaryti sąlygas tobulinti 
cheminių medžiagų acquis, siekiant 
nukreipti pastangas į susirūpinimą 
keliančias sritis, kartu skatinant chemines 
medžiagas naudoti tvariau. Turint geresnį 
supratimą apie žmogaus sveikatai įtakos 
turinčius aplinkos veiksnius, būtų galima 
imtis prevencinių politikos veiksmų.

– Dar yra neaiškumų, susijusių su 
endokrininę sistemą ardančių medžiagų, 
mišinių, produktuose esančių cheminių 
medžiagų ir nanomedžiagų poveikiu 
žmonių sveikatai ir aplinkai. Užpildžius 
šias spragas, būtų galima sparčiau priimti 
sprendimus ir sudaryti sąlygas tobulinti 
cheminių medžiagų acquis, siekiant 
nukreipti pastangas į susirūpinimą 
keliančias sritis, kartu skatinant chemines 
medžiagas naudoti tvariau. Turint geresnį 
supratimą apie žmogaus sveikatai įtakos 
turinčius aplinkos veiksnius, būtų galima 
imtis prevencinių politikos veiksmų. 
Siekiant sumažinti naudojamų gyvūnų 
skaičių tai turėtų būti daroma kiek galima 
plačiau naudojant alternatyvius bandymų 
metodus.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme trūksta tikslumo, kai kalbama apie būtinybę sumažinti gyvūnų, 
naudojamų cheminių medžiagų bandymams, skaičių.

Pakeitimas 402
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 69 punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Siekiant užtikrinti, kad visi sektoriai 
prisidėtų prie pastangų kovoti su klimato
kaita, būtina turėti aiškią informaciją apie 
ŠESD matavimą, stebėseną ir duomenų 
rinkimą – šiuo metu pagrindiniuose 
sektoriuose, pavyzdžiui, žemės ūkio, tokia 
informacija nėra išsami.

– Siekiant užtikrinti, kad visi sektoriai 
prisidėtų prie pastangų prisitaikyti prie
klimato kaitos, būtina turėti aiškią 
informaciją apie ŠESD matavimą, 
stebėseną ir duomenų rinkimą.
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Or. it

Pakeitimas 403
Ewald Stadler

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 69 punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Siekiant užtikrinti, kad visi sektoriai 
prisidėtų prie pastangų kovoti su klimato 
kaita, būtina turėti aiškią informaciją apie 
ŠESD matavimą, stebėseną ir duomenų 
rinkimą – šiuo metu pagrindiniuose 
sektoriuose, pavyzdžiui, žemės ūkio, tokia 
informacija nėra išsami.

– Siekiant užtikrinti, kad visi sektoriai 
prisidėtų prie pastangų kovoti su klimato 
kaita, būtina turėti aiškią informaciją apie 
ŠESD matavimą, stebėseną ir duomenų 
rinkimą.

Or. de

Pagrindimas

Nurodžius žemės ūkį kaip vienintelį sektorių, kuriame galbūt surenkami neišsamūs duomenys, 
nesudaromas realistinis vaizdas. Remiantis šiuo metu naudojamais ŠESD apskaitos metodais 
matyti, kad žemės ūkio sektoriuje visoje Europoje išmetamų ŠESD kiekis sumažėjo.
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70. Naujos ir naujai kylančios problemos, 
susijusios su sparčia technologijų pažanga, 
kuri pralenkia politikos pažangą, tokiose 
srityse kaip nanomedžiagos, netradiciniai 
energijos ištekliai, anglies dioksido 
surinkimas ir saugojimas ir 
elektromagnetinės bangos, kelia rizikos 
valdymo iššūkių ir gali sukelti interesų, 
poreikių ir lūkesčių konfliktą. Dėl to gali 
atitinkamai padidėti visuomenės 
susirūpinimas ir galbūt priešiškumas 
naujoms technologijoms. Todėl reikia 

70. Naujos ir naujai kylančios problemos, 
susijusios su sparčia technologijų pažanga, 
kuri pralenkia politikos pažangą, tokiose 
srityse kaip nanomedžiagos ir panašios 
pažangiosios medžiagos, netradiciniai 
energijos ištekliai, anglies dioksido 
surinkimas ir saugojimas ir 
elektromagnetinės bangos, kelia rizikos 
valdymo iššūkių ir gali sukelti interesų, 
poreikių ir lūkesčių konfliktą. Dėl to gali 
atitinkamai padidėti visuomenės 
susirūpinimas ir galbūt priešiškumas 



PE508.028v01-00 68/68 AM\931426LT.doc

LT

užtikrinti platesnio pobūdžio atviras 
visuomenės diskusijas apie riziką aplinkai 
ir galimus kompromisus, su kuriais būtume 
pasirengę sutikti, atsižvelgiant į kartais 
neišsamią ar abejotiną informaciją apie 
kylančią riziką ir apie tai, kaip ją reikėtų 
valdyti. Sisteminis požiūris į rizikos 
aplinkai valdymą sustiprins ES gebėjimą 
laiku gauti informacijos apie technologijų 
pažangą, atitinkamai imtis veiksmų ir kartu 
išsklaidyti visuomenės susirūpinimą.

naujoms technologijoms. Todėl reikia 
užtikrinti platesnio pobūdžio atviras 
visuomenės diskusijas apie riziką aplinkai 
ir galimus kompromisus, su kuriais būtume 
pasirengę sutikti, atsižvelgiant į kartais 
neišsamią ar abejotiną informaciją apie 
kylančią riziką ir apie tai, kaip ją reikėtų 
valdyti. Sisteminis požiūris į rizikos 
aplinkai valdymą sustiprins ES gebėjimą 
laiku gauti informacijos apie technologijų 
pažangą, atitinkamai imtis veiksmų ir kartu 
išsklaidyti visuomenės susirūpinimą.

Or. en

Pagrindimas

Nežinomos ir kitos medžiagos gali būti pradėtos naudoti ateityje, todėl svarbu užtikrinti, kad 
tokios medžiagos galėtų būti traktuojamos taip pat kaip ir kitos medžiagos, pvz., 
nanomedžiagos.


