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Grozījums Nr. 279
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41. Lai padarītu ES par resursu 
izmantošanas ziņā efektīvu, ekoloģisku 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, programma nodrošina, ka 
līdz 2020. gadam:

41. Lai aprites ekonomiku, kuru raksturo 
zems oglekļa dioksīda emisiju līmenis, 
efektīva resursu izmantošana un vides un 
ekosistēmu aizsardzība, padarītu 
konkurētspējīgu, programmai būtu 
jānodrošina, ka līdz 2020. gadam:

Or. it

(Sal. ar 2. panta 1. punkta b) apakšpunkta grozījumu.)

Grozījums Nr. 280
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41. Lai padarītu ES par resursu 
izmantošanas ziņā efektīvu, ekoloģisku
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, programma nodrošina, ka 
līdz 2020. gadam:

41. Lai padarītu ES par resursu 
izmantošanas ziņā efektīvu, vidi 
saudzējošu un konkurētspējīgu ekonomiku 
ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, 
programma nodrošina, ka līdz 
2020. gadam:

Or. fr

Grozījums Nr. 281
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ES ir sasniegusi klimata un enerģētikas 
mērķvērtības 2020. gadam un strādā pie 
SEG emisiju samazināšanas par 80–95 % 
līdz 2050. gadam, salīdzinot ar 
1990. gadu, kas veido daļu no pasaules 
kopējiem centieniem panākt, lai vidējās 
temperatūras pieaugums nepārsniegtu 
2 °C;

a) ES ir sasniegusi klimata un enerģētikas 
mērķvērtības saskaņā ar UNFCCC 
noteiktajiem ekonomiskajiem apstākļiem 
un starptautisko situāciju;

Or. it

Grozījums Nr. 282
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ES ir sasniegusi klimata un enerģētikas 
mērķvērtības 2020. gadam un strādā pie 
SEG emisiju samazināšanas par 80–95 % 
līdz 2050. gadam, salīdzinot ar 1990. gadu, 
kas veido daļu no pasaules kopējiem 
centieniem panākt, lai vidējās temperatūras 
pieaugums nepārsniegtu 2 °C;

a) ES ir sasniegusi klimata un enerģētikas 
mērķvērtības 2020. gadam, noteikusi 
enerģētikas un klimata politikas 
regulējumu 2030. gadam, kura pamatā ir 
saistoši mērķi SEG emisiju, atjaunojamu
energoresursu un energoefektivitātes 
jomā, un strādā pie SEG emisiju 
samazināšanas par 80–95 % līdz 
2050. gadam, salīdzinot ar 1990. gadu, kas 
veido daļu no pasaules kopējiem 
centieniem panākt, lai vidējās temperatūras 
pieaugums nepārsniegtu 2 °C;

Or. de

Grozījums Nr. 283
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ES ir sasniegusi klimata un enerģētikas 
mērķvērtības 2020. gadam un strādā pie 
SEG emisiju samazināšanas par 80–95 % 
līdz 2050. gadam, salīdzinot ar 1990. gadu, 
kas veido daļu no pasaules kopējiem 
centieniem panākt, lai vidējās temperatūras 
pieaugums nepārsniegtu 2 °C;

a) ES ir sasniegusi klimata un enerģētikas 
mērķvērtības 2020. gadam un strādā pie 
SEG emisiju samazināšanas par 80–95 % 
līdz 2050. gadam, salīdzinot ar 1990. gadu, 
kas veido daļu no pasaules kopējiem 
centieniem panākt, lai vidējās temperatūras 
pieaugums nepārsniegtu 2 °C. Ir 
saskaņotas klimata un enerģētikas 
mērķvērtības 2030. gadam, kā arī 
turpmākie mērķi energoefektivitātes un 
atjaunojamu energoresursu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 284
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ES rūpniecības kopējā ietekme uz vidi 
visās galvenajās rūpniecības nozarēs ir 
ievērojami samazinājusies, un ir 
palielinājusies resursu izmantošanas 
efektivitāte;

b) ES rūpniecības kopējā ietekme uz vidi 
visās galvenajās rūpniecības nozarēs ir 
ievērojami samazinājusies, un resursu 
izmantošanas efektivitāte ir palielinājusies 
tādu tirgus un politikas stimulu dēļ, kas 
paredz atlīdzību uzņēmumiem, kuri 
piemēro paraugpraksi. Resursu 
izmantošanas efektivitāti var novērtēt un 
salīdzināt visā ražošanas ķēdē un 
produkta dzīves ciklā;

Or. en

Grozījums Nr. 285
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ES rūpniecības kopējā ietekme uz vidi 
visās galvenajās rūpniecības nozarēs ir 
ievērojami samazinājusies, un ir 
palielinājusies resursu izmantošanas 
efektivitāte;

b) ES rūpniecības kopējā ietekme uz vidi 
visās galvenajās rūpniecības nozarēs ir 
ievērojami samazinājusies, un ir 
palielinājusies resursu izmantošanas 
efektivitāte, pamatojoties uz izejvielu 
kaskādveida izmantošanas principiem;

Or. en

Pamatojums

Mērķim palielināt resursu izmantošanas efektivitāti būtu jāpamatojas uz izejvielu kaskādveida 
izmantošanas principiem, kas nodrošina augstāko pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 286
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ražošanas un patēriņa kopējā ietekme uz 
vidi ir samazinājusies, jo īpaši pārtikas, 
mājokļu un mobilitātes sektoros;

c) strukturālās pārmaiņas ražošanā, 
tehnoloģijā un inovācijā, kā arī patēriņa 
modeļi un dzīvesveids ir samazinājuši 
ražošanas un patēriņa kopējo ietekmi uz 
vidi, jo īpaši pārtikas, mājokļu un 
mobilitātes sektorā;

Or. en

Grozījums Nr. 287
João Ferreira, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pārtikas, mājokļu un mobilitātes 
sektora ietekme uz vidi ir mazinājusies 
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vienlaikus ar izmaksu samazināšanos 
iedzīvotājiem, kas panākta, plānojot zemes 
izmantošanu, nodrošinot kvalitatīvu un 
lētu sabiedrisko transportu, samazinot 
transporta izmantošanu produktu dzīves 
ciklā un pieņemot noteikumus un 
ekonomiskus stimulus, lai veicinātu 
vietējo pārtikas ražošanu un mazinātu 
attālumu no mājām līdz darbavietai;

Or. pt

Grozījums Nr. 288
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) mežu degradācija ir novērsta un ar 
atmežošanu saistītās preces un produkti ir 
izņemti no ES tirgus;

Or. en

Grozījums Nr. 289
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atkritumi tiek droši apsaimniekoti kā 
resurss, atkritumu daudzums absolūtos 
skaitļos uz vienu personu samazinās, 
reģenerācijai enerģijā izmanto tikai 
nepārstrādājamus atkritumus, 
pārstrādājamu un kompostējamu 
materiālu apglabāšana poligonos ir 
faktiski izbeigta;

d) atkritumi tiek droši apsaimniekoti kā 
resurss, atkritumu daudzums attiecībā pret 
NKP samazinās, proti, pārstrādājamus un 
kompostējamus atkritumus pēc to 
izlietošanas pakāpeniski sāk pārstrādāt un 
reģenerēt, nevis apglabāt;

Or. en
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Grozījums Nr. 290
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atkritumi tiek droši apsaimniekoti kā 
resurss, atkritumu daudzums absolūtos 
skaitļos uz vienu personu samazinās, 
reģenerācijai enerģijā izmanto tikai 
nepārstrādājamus atkritumus, 
pārstrādājamu un kompostējamu 
materiālu apglabāšana poligonos ir 
faktiski izbeigta;

d) atkritumi tiek droši apsaimniekoti kā 
resurss, atkritumu daudzums attiecībā pret 
NKP samazinās, un pārstrādājami un 
kompostējami atkritumi tiek faktiski 
nosūtīti pārstrādei un reģenerācijai;

Or. it

Grozījums Nr. 291
Kārlis Šadurskis

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atkritumi tiek droši apsaimniekoti kā 
resurss, atkritumu daudzums absolūtos 
skaitļos uz vienu personu samazinās, 
reģenerācijai enerģijā izmanto tikai 
nepārstrādājamus atkritumus,
pārstrādājamu un kompostējamu materiālu 
apglabāšana poligonos ir faktiski izbeigta;

d) atkritumi tiek droši apsaimniekoti kā 
resurss, atkritumu daudzums uz vienu 
personu samazinās, reģenerācijai enerģijā 
izmanto tikai nepārstrādājamus atkritumus 
un pārstrādājamu un kompostējamu 
materiālu apglabāšana poligonos ir 
samazināta līdz minimumam, ņemot vērā 
Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu 
poligoniem 5. panta 2. punktā paredzēto 
atlikšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 292
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atkritumi tiek droši apsaimniekoti kā 
resurss, atkritumu daudzums absolūtos 
skaitļos uz vienu personu samazinās, 
reģenerācijai enerģijā izmanto tikai 
nepārstrādājamus atkritumus,
pārstrādājamu un kompostējamu materiālu 
apglabāšana poligonos ir faktiski izbeigta;

d) atkritumi tiek droši apsaimniekoti kā 
resurss, atkritumu daudzums absolūtos 
skaitļos uz vienu personu samazinās, 
reģenerācijai enerģijā izmanto tikai 
nepārstrādājamus atkritumus un
pārstrādājamu, kompostējamu un degošu 
materiālu apglabāšana poligonos ir faktiski 
izbeigta;

Or. en

Grozījums Nr. 293
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atkritumi tiek droši apsaimniekoti kā 
resurss, atkritumu daudzums absolūtos 
skaitļos uz vienu personu samazinās, 
reģenerācijai enerģijā izmanto tikai 
nepārstrādājamus atkritumus,
pārstrādājamu un kompostējamu materiālu 
apglabāšana poligonos ir faktiski izbeigta;

d) atkritumi tiek droši apsaimniekoti kā 
resurss, atkritumu daudzums absolūtos 
skaitļos uz vienu personu samazinās, 
reģenerācijai enerģijā izmanto tikai 
nepārstrādājamus atkritumus un
pārstrādājamu un kompostējamu materiālu 
apglabāšana poligonos ir faktiski 
pakāpeniski izbeigta atbilstoši katras 
dalībvalsts reālajām iespējām šo mērķi 
sasniegt;

Or. lt

Grozījums Nr. 294
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atkritumi tiek droši apsaimniekoti kā 
resurss, atkritumu daudzums absolūtos 
skaitļos uz vienu personu samazinās, 
reģenerācijai enerģijā izmanto tikai 
nepārstrādājamus atkritumus,
pārstrādājamu un kompostējamu materiālu 
apglabāšana poligonos ir faktiski izbeigta;

d) atkritumu rašanās tiek novērsta un 
atkritumi tiek droši apsaimniekoti kā 
resurss, atkritumu daudzums absolūtos 
skaitļos uz vienu personu samazinās, 
reģenerācijai enerģijā izmanto tikai 
nekompostējamus un nepārstrādājamus 
atkritumus un pārstrādājamu un 
kompostējamu materiālu apglabāšana 
poligonos ir faktiski izbeigta;

Or. en

Grozījums Nr. 295
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pilnībā īstenot klimata un enerģētikas 
tiesību aktu kopumu un vienoties par ES 
klimata un enerģētikas politikas sistēmu 
laikposmam pēc 2020. gada;

a) iesaldēt klimata un enerģētikas tiesību 
aktu kopuma īstenošanu, izņemot 
energoefektivitātes standartus, kamēr nav 
parakstīts jauns juridiski saistošs 
starptautisks nolīgums, lai SEG emisijas 
līdz 2050. gadam samazinātu par 80–
95 %, salīdzinot ar 1990. gadu, kas veido 
daļu no pasaules kopējiem centieniem 
panākt, lai vidējās temperatūras 
pieaugums nepārsniegtu 2 °C;

Or. it

Grozījums Nr. 296
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pilnībā īstenot klimata un enerģētikas 
tiesību aktu kopumu un vienoties par ES 
klimata un enerģētikas politikas sistēmu 
laikposmam pēc 2020. gada;

a) pilnīgi īstenot klimata un enerģētikas 
tiesību aktu kopumu un paust gatavību 
izstrādāt ES klimata un enerģētikas 
politikas sistēmu laikposmam pēc 
2020. gada;

Or. en

Grozījums Nr. 297
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pilnībā īstenot klimata un enerģētikas 
tiesību aktu kopumu un vienoties par ES 
klimata un enerģētikas politikas sistēmu 
laikposmam pēc 2020. gada;

a) pilnīgi īstenot klimata un enerģētikas 
tiesību aktu kopumu un vienoties par ES 
klimata un enerģētikas politikas sistēmu
laikposmam pēc 2020. gada, izvirzot trīs 
juridiski saistošus mērķus 2030. gadam 
saskaņā ar tiem, kas noteikti Ceļvedī 
virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
2050. gadā, ietverot novērtējumu par to, 
kā klimata mērķvērtību 2020. gadam 
palielināt līdz 30 %;

Or. en

Grozījums Nr. 298
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panākt labāko pieejamo metožu 
vispārēju piemērošanu un pastiprināt 
centienus veicināt jaunu novatorisku 

b) panākt labāko pieejamo metožu 
vispārēju piemērošanu saskaņā ar 
Rūpniecisko emisiju direktīvu un 
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tehnoloģiju, procesu un pakalpojumu 
izmantošanu;

pastiprināt centienus veicināt jaunu 
novatorisku tehnoloģiju, procesu un 
pakalpojumu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 299
João Ferreira, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) samazināt iepakojuma un transporta 
izmantošanu produktu dzīves ciklā;

Or. pt

Grozījums Nr. 300
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) stimulēt publiskā un privātā sektora 
pētniecības un inovāciju centienus, kas 
vajadzīgi, lai ieviestu novatoriskas 
tehnoloģijas, sistēmas un uzņēmējdarbības 
modeļus, kas paātrinās pāreju uz resursu 
ziņā efektīvu ekonomiku ar zemu oglekļa 
emisiju līmeni un samazinās šīs pārejas 
izmaksas;

c) stimulēt publiskā un privātā sektora 
pētniecības un inovāciju centienus, kas 
vajadzīgi, lai ieviestu novatoriskas 
tehnoloģijas, sistēmas un uzņēmējdarbības 
modeļus, kas resursu ziņā efektīvu 
ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju līmeni 
padarīs konkurētspējīgāku un rentablāku;

Or. it

Grozījums Nr. 301
Christa Klaß, Britta Reimers
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) stimulēt publiskā un privātā sektora 
pētniecības un inovāciju centienus, kas 
vajadzīgi, lai ieviestu novatoriskas 
tehnoloģijas, sistēmas un uzņēmējdarbības 
modeļus, kas paātrinās pāreju uz resursu 
ziņā efektīvu ekonomiku ar zemu oglekļa 
emisiju līmeni un samazinās šīs pārejas 
izmaksas;

c) stimulēt publiskā un privātā sektora 
pētniecības un inovāciju centienus, kas 
vajadzīgi, lai ieviestu novatoriskas 
tehnoloģijas, sistēmas un uzņēmējdarbības 
modeļus, kas paātrinās pāreju uz resursu 
ziņā efektīvu ekonomiku ar zemu oglekļa 
emisiju līmeni un samazinās šīs pārejas 
izmaksas, kā arī veicinās pārtikas 
atkritumu būtisku samazināšanu visā 
pārtikas apritē;

Or. de

Grozījums Nr. 302
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) noteikt resursu izmantošanas 
efektivitātes rādītājus un mērķus līdz 
2015. gadam, pamatojoties uz Ceļvedi par 
resursu efektīvu izmantošanu; ieviest 
Eiropas pusgada galveno rādītāju un 
mērķi, to papildinot ar zemes, oglekļa, 
ūdens un materiālu izmantošanas rādītāju 
paneli;

Or. en

Grozījums Nr. 303
Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) noteikt resursu izmantošanas 
efektivitātes rādītājus un mērķus līdz 
2015. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 304
Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izveidot saskaņotāku regulējumu 
ilgtspējīgai ražošanai un patēriņam; 
pārskatīt tiesību aktus par produktiem, lai 
uzlabotu produktu vides rādītājus un 
resursefektivitāti visā to dzīves ciklā; 
izvirzīt mērķus attiecībā uz patēriņa 
vispārējās ietekmes samazināšanu;

d) izveidot saskaņotāku tiesisko 
regulējumu ilgtspējīgai ražošanai un 
patēriņam, aptverot visu ražošanas ciklu 
no ilgtspējīgas resursu ieguves līdz 
enerģijas reģenerācijai produkta dzīves 
cikla beigās; pārskatīt tiesību aktus par 
produktiem, lai uzlabotu produktu vides 
rādītājus un resursu izmantošanas 
efektivitāti visā to dzīves ciklā, uzlabot 
esošo instrumentu saskaņotību un 
izstrādāt līdera pieeju; veicināt patērētāju 
pieprasījumu pēc vides ziņā ilgtspējīgiem 
produktiem un pakalpojumiem, uzlabojot 
to pieejamību, finansiālo izdevīgumu, 
funkcionalitāti un pievilcību; izvirzīt 
mērķus attiecībā uz patēriņa vispārējās 
ietekmes samazināšanu līdz 2015. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 305
Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izveidot saskaņotāku regulējumu 
ilgtspējīgai ražošanai un patēriņam; 
pārskatīt tiesību aktus par produktiem, lai 
uzlabotu produktu vides rādītājus un 
resursefektivitāti visā to dzīves ciklā; 
izvirzīt mērķus attiecībā uz patēriņa 
vispārējās ietekmes samazināšanu;

d) izveidot saskaņotāku regulējumu 
ilgtspējīgai ražošanai un patēriņam, 
tostarp, attiecīgā gadījumā esošos 
instrumentus apvienojot saskaņotā 
tiesiskā regulējumā; pārskatīt tiesību aktus 
par produktiem, lai uzlabotu produktu 
vides rādītājus un resursu izmantošanas 
efektivitāti visā to dzīves ciklā; veicināt 
patērētāju pieprasījumu pēc vides ziņā 
ilgtspējīgiem produktiem un 
pakalpojumiem; izstrādāt rādītājus un 
izvirzīt mērķus attiecībā uz patēriņa 
vispārējās ietekmes samazināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 306
Margrete Auken

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izveidot saskaņotāku regulējumu 
ilgtspējīgai ražošanai un patēriņam; 
pārskatīt tiesību aktus par produktiem, lai 
uzlabotu produktu vides rādītājus un 
resursefektivitāti visā to dzīves ciklā; 
izvirzīt mērķus attiecībā uz patēriņa 
vispārējās ietekmes samazināšanu;

d) izveidot saskaņotāku regulējumu 
ilgtspējīgai ražošanai un patēriņam; 
pārskatīt tiesību aktus par produktiem, lai 
uzlabotu produktu vides rādītājus un 
resursu izmantošanas efektivitāti visā to 
dzīves ciklā; izvirzīt mērķus attiecībā uz 
patēriņa vispārējās ietekmes samazināšanu
un ierobežot piekļuvi tādu produktu 
tirgum, kuriem ir pierādīta nelabvēlīga 
ietekme uz vidi;

Or. en

Pamatojums

No toksiskām vielām brīva, tīra un veselīga vide un drošu patēriņa preču ieviešana ir 
iespējama tikai tādā gadījumā, ja tiek ierobežoti videi kaitīgi produkti.



PE508.028v01-00 16/68 AM\931426LV.doc

LV

Grozījums Nr. 307
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izveidot saskaņotāku regulējumu 
ilgtspējīgai ražošanai un patēriņam; 
pārskatīt tiesību aktus par produktiem, lai 
uzlabotu produktu vides rādītājus un 
resursefektivitāti visā to dzīves ciklā; 
izvirzīt mērķus attiecībā uz patēriņa 
vispārējās ietekmes samazināšanu;

d) izveidot saskaņotāku regulējumu 
ilgtspējīgai ražošanai un patēriņam; 
pārskatīt tiesību aktus par produktiem, lai 
uzlabotu produktu vides rādītājus un 
resursu izmantošanas efektivitāti visā to 
dzīves ciklā, ņemot vērā materiālu 
kaskādveida izmantošanas principus;
izvirzīt mērķus attiecībā uz patēriņa 
vispārējās ietekmes samazināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 308
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) pastiprināt centienus, lai sasniegtu 
mērķi zaļā publiskā iepirkuma kritērijus 
piemērot vismaz 50 % atklāto konkursu, 
un izveidot brīvprātīgu zaļās enerģijas 
pircēju tīklu ES uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 309
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pilnībā īstenot ES tiesību aktus 
atkritumu jomā. Tas ietvers atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu 
un tirgus instrumentu un pasākumu 
efektīvu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka 
atkritumu apglabāšana poligonos ir 
faktiski izbeigta, reģenerācijai enerģijā 
izmanto tikai nepārstrādājamus 
atkritumus, pārstrādātus atkritumus 
izmanto kā ES izejmateriālu būtisku, 
uzticamu avotu, bīstami atkritumi tiek 
droši apsaimniekoti un to rašanās apjoms 
ir samazināts, nelikumīga atkritumu 
pārvadāšana ir izskausta, un ir novērsti 
iekšējā tirgus šķēršļi videi nekaitīgai 
pārstrādes darbībai ES;

e) pilnīgi īstenot ES tiesību aktus atkritumu 
jomā un līdz 2020. gadam panākt tādu 
atkritumu rašanās apjomu, kas ir tuvs 
nullei. Tas ietvers atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu 
un tirgus instrumentu un pasākumu 
efektīvu izmantošanu, lai samazinātu 
atkritumu rašanās apjomu, veicinātu 
atkārtotu izmantošanu un nodrošinātu 
kvalitatīvu pārstrādi un netoksisku 
materiālu aprites ciklus, lai atkritumus 
varētu izmantot kā ES izejmateriālu 
būtisku, uzticamu avotu; ir ieviesta 
kvalitatīva avotu nošķiršanas sistēma, 
reģenerācijai enerģijā izmanto tikai 
nepārstrādājamus un nekompostējamus 
materiālus, atkritumu apglabāšana 
poligonos ir faktiski izbeigta, izņemot 
noteiktus bīstamos atkritumus, kuru 
apglabāšana poligonos ir drošākā 
atkritumu iznīcināšanas metode, bīstamo 
atkritumu rašanās apjoms ir būtiski 
samazināts un tie tiek arī citādi droši 
apsaimniekoti. Nelikumīga atkritumu 
pārvadāšana ir izskausta un ir novērsti 
iekšējā tirgus šķēršļi videi nekaitīgai 
pārstrādes darbībai ES. Lai to panāktu, 
visās ES atkritumu apsaimniekošanas 
politikas jomās būs sistemātiski jāizvirza 
vērienīgi mērķi attiecībā uz atkritumu 
pārstrādi, atkārtotu izmantošanu un 
rašanās novēršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 310
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pilnībā īstenot ES tiesību aktus 
atkritumu jomā. Tas ietvers atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu 
un tirgus instrumentu un pasākumu 
efektīvu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka 
atkritumu apglabāšana poligonos ir 
faktiski izbeigta, reģenerācijai enerģijā 
izmanto tikai nepārstrādājamus 
atkritumus, pārstrādātus atkritumus 
izmanto kā ES izejmateriālu būtisku,
uzticamu avotu, bīstami atkritumi tiek 
droši apsaimniekoti un to rašanās apjoms ir 
samazināts, nelikumīga atkritumu 
pārvadāšana ir izskausta, un ir novērsti 
iekšējā tirgus šķēršļi videi nekaitīgai 
pārstrādes darbībai ES;

e) pilnīgi īstenot ES tiesību aktus atkritumu
jomā. Tas ietvers atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu 
un tirgus instrumentu un pasākumu 
efektīvu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka 
pārstrādājami un kompostējami materiāli 
tiek faktiski nosūtīti pārstrādei un 
reģenerācijai, pārstrādātus atkritumus 
izmanto kā ES izejmateriālu uzticamu 
papildu avotu, bīstami atkritumi tiek droši 
apsaimniekoti un to rašanās apjoms ir 
samazināts, nelikumīga atkritumu 
pārvadāšana ir izskausta un ir novērsti 
iekšējā tirgus šķēršļi videi nekaitīgai 
pārstrādes darbībai ES;

Or. it

Grozījums Nr. 311
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pilnībā īstenot ES tiesību aktus 
atkritumu jomā. Tas ietvers atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu 
un tirgus instrumentu un pasākumu 
efektīvu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka 
atkritumu apglabāšana poligonos ir 
faktiski izbeigta, reģenerācijai enerģijā 
izmanto tikai nepārstrādājamus 
atkritumus, pārstrādātus atkritumus 
izmanto kā ES izejmateriālu būtisku, 
uzticamu avotu, bīstami atkritumi tiek 
droši apsaimniekoti un to rašanās apjoms ir 
samazināts, nelikumīga atkritumu 
pārvadāšana ir izskausta, un ir novērsti 
iekšējā tirgus šķēršļi videi nekaitīgai 
pārstrādes darbībai ES;

e) pilnīgi īstenot ES tiesību aktus atkritumu 
jomā. Tas ietvers atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu 
saskaņā ar Atkritumu pamatdirektīvu, 
pamatojoties uz dzīves cikla pieeju, un 
pasākumu efektīvu izmantošanu, lai 
nodrošinātu, ka pārstrādājamus un 
kompostējamus atkritumus pēc to 
izlietošanas pakāpeniski sāk pārstrādāt un 
reģenerēt, nevis apglabāt, pārstrādātus 
atkritumus izmanto kā ES izejmateriālu 
būtisku, uzticamu avotu, bīstami atkritumi 
tiek droši apsaimniekoti un to rašanās 
apjoms ir samazināts, nelikumīga 
atkritumu pārvadāšana ir izskausta un ir 
novērsti iekšējā tirgus šķēršļi videi 
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nekaitīgai pārstrādes darbībai ES;

Or. en

Grozījums Nr. 312
Karl-Heinz Florenz

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pilnībā īstenot ES tiesību aktus 
atkritumu jomā. Tas ietvers atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu 
un tirgus instrumentu un pasākumu 
efektīvu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka 
atkritumu apglabāšana poligonos ir 
faktiski izbeigta, reģenerācijai enerģijā 
izmanto tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pārstrādātus atkritumus izmanto kā ES 
izejmateriālu būtisku, uzticamu avotu, 
bīstami atkritumi tiek droši apsaimniekoti 
un to rašanās apjoms ir samazināts, 
nelikumīga atkritumu pārvadāšana ir 
izskausta, un ir novērsti iekšējā tirgus 
šķēršļi videi nekaitīgai pārstrādes darbībai 
ES;

e) pilnīgi īstenot ES tiesību aktus atkritumu 
jomā. Tas ietvers atkritumu 
apsaimniekošanas piecpakāpju hierarhijas 
piemērošanu un tirgus instrumentu un 
pasākumu efektīvu izmantošanu, lai 
nodrošinātu, ka ES līmenī tiek pakāpeniski 
ieviests vispārējs aizliegums atkritumus 
apglabāt poligonos, reģenerācijai enerģijā 
izmanto tikai nepārstrādājamus un 
bioloģiski nenoārdāmus atkritumus, 
pārstrādātus atkritumus izmanto kā ES 
izejmateriālu būtisku, uzticamu avotu, 
tādējādi palielinot pārstrādes efektivitāti 
un pieprasījumu pēc otrreizējām 
izejvielām, bīstami atkritumi tiek droši 
apsaimniekoti un to rašanās apjoms ir 
samazināts, nelikumīga atkritumu 
pārvadāšana ir izskausta (tostarp 
pastiprinot uzraudzību) un ir novērsti 
iekšējā tirgus šķēršļi videi nekaitīgai 
pārstrādes darbībai ES;

Or. de

Grozījums Nr. 313
Richard Seeber, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pilnībā īstenot ES tiesību aktus 
atkritumu jomā. Tas ietvers atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu 
un tirgus instrumentu un pasākumu 
efektīvu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka 
atkritumu apglabāšana poligonos ir faktiski 
izbeigta, reģenerācijai enerģijā izmanto 
tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pārstrādātus atkritumus izmanto kā ES 
izejmateriālu būtisku, uzticamu avotu, 
bīstami atkritumi tiek droši apsaimniekoti 
un to rašanās apjoms ir samazināts, 
nelikumīga atkritumu pārvadāšana ir 
izskausta, un ir novērsti iekšējā tirgus 
šķēršļi videi nekaitīgai pārstrādes darbībai 
ES;

e) pilnīgi īstenot ES tiesību aktus atkritumu 
jomā. Tas ietvers atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu 
un tirgus instrumentu un pasākumu 
efektīvu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka 
atkritumu apglabāšana poligonos ir faktiski 
izbeigta, nepārstrādājamu materiālu 
reģenerācija enerģijā ir samazināta līdz 
minimumam, pārstrādātus atkritumus 
izmanto kā ES izejmateriālu būtisku, 
uzticamu avotu, bīstami atkritumi tiek 
droši apsaimniekoti un to rašanās apjoms ir 
samazināts, nelikumīga atkritumu 
pārvadāšana ir izskausta un ir novērsti 
iekšējā tirgus šķēršļi videi nekaitīgai 
pārstrādes darbībai ES;

Or. en

Grozījums Nr. 314
Kārlis Šadurskis

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pilnībā īstenot ES tiesību aktus 
atkritumu jomā. Tas ietvers atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu 
un tirgus instrumentu un pasākumu 
efektīvu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka 
atkritumu apglabāšana poligonos ir faktiski 
izbeigta, reģenerācijai enerģijā izmanto 
tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pārstrādātus atkritumus izmanto kā ES 
izejmateriālu būtisku, uzticamu avotu, 
bīstami atkritumi tiek droši apsaimniekoti 
un to rašanās apjoms ir samazināts, 
nelikumīga atkritumu pārvadāšana ir 
izskausta, un ir novērsti iekšējā tirgus 
šķēršļi videi nekaitīgai pārstrādes darbībai 
ES;

e) pilnīgi īstenot ES tiesību aktus atkritumu 
jomā. Tas ietvers atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu 
un tirgus instrumentu un pasākumu 
efektīvu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka 
atkritumu apglabāšana poligonos ir faktiski 
samazināta līdz minimumam, 
reģenerācijai enerģijā izmanto tikai 
nepārstrādājamus atkritumus, pārstrādātus 
atkritumus izmanto kā ES izejmateriālu 
būtisku, uzticamu avotu, bīstami atkritumi 
tiek droši apsaimniekoti un to rašanās 
apjoms ir samazināts, nelikumīga 
atkritumu pārvadāšana ir izskausta un ir 
novērsti iekšējā tirgus šķēršļi videi 
nekaitīgai pārstrādes darbībai ES;
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Or. en

Grozījums Nr. 315
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pilnībā īstenot ES tiesību aktus 
atkritumu jomā. Tas ietvers atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu 
un tirgus instrumentu un pasākumu 
efektīvu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka 
atkritumu apglabāšana poligonos ir faktiski 
izbeigta, reģenerācijai enerģijā izmanto 
tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pārstrādātus atkritumus izmanto kā ES 
izejmateriālu būtisku, uzticamu avotu, 
bīstami atkritumi tiek droši apsaimniekoti 
un to rašanās apjoms ir samazināts, 
nelikumīga atkritumu pārvadāšana ir 
izskausta, un ir novērsti iekšējā tirgus 
šķēršļi videi nekaitīgai pārstrādes darbībai 
ES;

e) pilnīgi īstenot ES tiesību aktus atkritumu 
jomā. Tas ietvers atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu 
un tirgus instrumentu un pasākumu 
efektīvu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka 
atkritumu apglabāšana poligonos ir faktiski 
izbeigta, reģenerācijai enerģijā izmanto 
tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pārstrādātus atkritumus izmanto kā ES 
izejmateriālu būtisku, uzticamu avotu, 
bīstami atkritumi tiek droši apsaimniekoti 
un to rašanās apjoms ir samazināts, 
nelikumīga atkritumu pārvadāšana ir 
faktiski novērsta un ir novērsti iekšējā 
tirgus šķēršļi videi nekaitīgai pārstrādes 
darbībai ES;

Or. en

Grozījums Nr. 316
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pilnībā īstenot ES tiesību aktus 
atkritumu jomā. Tas ietvers atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu 
un tirgus instrumentu un pasākumu 
efektīvu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka 
atkritumu apglabāšana poligonos ir faktiski 
izbeigta, reģenerācijai enerģijā izmanto 

e) pilnīgi īstenot ES tiesību aktus atkritumu 
jomā. Tas ietvers atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu 
un tirgus instrumentu un pasākumu 
efektīvu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka 
atkritumu apglabāšana poligonos ir faktiski 
izbeigta, reģenerācijai enerģijā izmanto 
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tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pārstrādātus atkritumus izmanto kā ES 
izejmateriālu būtisku, uzticamu avotu, 
bīstami atkritumi tiek droši apsaimniekoti 
un to rašanās apjoms ir samazināts, 
nelikumīga atkritumu pārvadāšana ir 
izskausta, un ir novērsti iekšējā tirgus 
šķēršļi videi nekaitīgai pārstrādes darbībai 
ES;

tikai nepārstrādājamus atkritumus, tiek 
veicināti netoksisku materiālu aprites 
cikli, lai pārstrādātus atkritumus varētu 
izmantot kā ES izejmateriālu būtisku, 
uzticamu avotu, bīstami atkritumi tiek 
droši apsaimniekoti un to rašanās apjoms ir 
samazināts, nelikumīga atkritumu 
pārvadāšana ir izskausta un ir novērsti 
iekšējā tirgus šķēršļi videi nekaitīgai 
pārstrādes darbībai ES;

Or. en

Grozījums Nr. 317
Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pilnībā īstenot ES tiesību aktus 
atkritumu jomā. Tas ietvers atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu 
un tirgus instrumentu un pasākumu 
efektīvu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka 
atkritumu apglabāšana poligonos ir faktiski 
izbeigta, reģenerācijai enerģijā izmanto 
tikai nepārstrādājamus atkritumus, 
pārstrādātus atkritumus izmanto kā ES 
izejmateriālu būtisku, uzticamu avotu, 
bīstami atkritumi tiek droši apsaimniekoti 
un to rašanās apjoms ir samazināts, 
nelikumīga atkritumu pārvadāšana ir 
izskausta, un ir novērsti iekšējā tirgus 
šķēršļi videi nekaitīgai pārstrādes darbībai 
ES;

e) pilnīgi īstenot un nostiprināt ES tiesību 
aktus atkritumu jomā, kā arī panākt tādu 
atkritumu rašanās apjomu, kas ir tuvs 
nullei. Tas ietvers atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas stingru 
piemērošanu un tirgus instrumentu un 
pasākumu efektīvu izmantošanu, lai 
nodrošinātu, ka atkritumu apglabāšana 
poligonos ir faktiski izbeigta, reģenerācijai 
enerģijā izmanto tikai nepārstrādājamus 
atkritumus, tiek veicināti netoksisku 
materiālu aprites cikli, lai pārstrādātus 
atkritumus varētu izmantot kā ES 
izejmateriālu būtisku, uzticamu avotu, ir 
ieviesta kvalitatīva avotu nošķiršanas 
sistēma, bīstami atkritumi tiek droši 
apsaimniekoti un to rašanās apjoms ir 
samazināts, nelikumīga atkritumu 
pārvadāšana ir izskausta un ir novērsti 
iekšējā tirgus šķēršļi videi nekaitīgai 
pārstrādes darbībai ES. Lai to panāktu, 
būs sistemātiski jāpārskata ES atkritumu 
apsaimniekošanas politika, ņemot vērā 
virzību uz aprites ekonomiku, un 
jānosaka vērienīgi atkritumu pārstrādes 
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un rašanās novēršanas mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 318
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) izstrādāt jaunu tiesību aktu, lai 
nodrošinātu ierobežoto biomasas resursu 
efektīvāku izmantošanu, pamatojoties uz 
kopējā pieejamā apjoma novērtējumu un 
nosakot kaskādveida izmantošanas 
principu un atbalsta pasākumus, un lai 
garantētu jebkurā nozarē izmantotās 
biomasas ierobežošanu līdz tādam 
apjomam, kādu var ilgtspējīgi nodrošināt 
ekosistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 319
João Ferreira, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, 
nosakot mērķus upju baseinu līmenī un 
izmantojot tirgus mehānismus, piemēram, 
ūdens cenas noteikšanu.

f) uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, 
nosakot mērķus upju baseinu pārvaldības 
plānos un uzraugot to izpildi, pastiprinot 
ūdens resursu pārvaldību valsts līmenī, 
radot vairāk kvalificētu darbavietu un 
nodrošinot dienestiem pienācīgu 
finansējumu un spēju veikt ieguldījumus.

Or. pt
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Grozījums Nr. 320
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, 
nosakot mērķus upju baseinu līmenī un 
izmantojot tirgus mehānismus, piemēram,
ūdens cenas noteikšanu.

f) uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, 
nosakot mērķus upju baseinu līmenī, 
pamatojoties uz izmaksu ziņā 
efektīvākajiem tirgus mehānismiem, 
tostarp uz ūdens cenas noteikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 321
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, 
nosakot mērķus upju baseinu līmenī un 
izmantojot tirgus mehānismus, piemēram, 
ūdens cenas noteikšanu.

f) uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, 
nosakot mērķus upju baseinu līmenī un 
izmantojot tirgus mehānismus, piemēram, 
ūdens cenas noteikšanu, kā arī uzlabojot 
zināšanas un informāciju, pārvaldību, 
ieguldījumus un ar ūdens 
apsaimniekošanu saistīto jautājumu 
iekļaušanu citās politikas jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 322
Richard Seeber, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, f) uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, 
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nosakot mērķus upju baseinu līmenī un 
izmantojot tirgus mehānismus, piemēram, 
ūdens cenas noteikšanu.

nosakot mērķus upju baseinu līmenī un 
izmantojot tirgus mehānismus, piemēram, 
ūdens cenas noteikšanu, kā paredzēts 
Ūdens pamatdirektīvas 9. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 323
Gilles Pargneaux

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, 
nosakot mērķus upju baseinu līmenī un 
izmantojot tirgus mehānismus, piemēram, 
ūdens cenas noteikšanu.

f) uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, 
nosakot mērķus upju baseinu līmenī, kā arī 
attiecībā uz notekūdeņu pārstrādi un 
izmantojot tirgus mehānismus, piemēram, 
ūdens cenas noteikšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 324
Gaston Franco

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, 
nosakot mērķus upju baseinu līmenī un 
izmantojot tirgus mehānismus, piemēram, 
ūdens cenas noteikšanu.

f) uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, 
nosakot mērķus upju baseinu līmenī un 
noteikumus attiecībā uz attīrīto 
notekūdeņu izmantošanu un izmantojot 
tirgus mehānismus, piemēram, ūdens cenas 
noteikšanu.

Or. fr

Pamatojums

Ūdenim, kas iegūts no dabiskās vides un pēc tam nonāk tajā atpakaļ, ir jānosaka īpašs 
statuss. Kā norādīts Eiropas ūdens resursu aizsardzības plānā, Komisija centīsies noteikt 
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vispiemērotāko ES līmeņa instrumentu, lai veicinātu ūdens atkārtotu izmantošanu, pienācīgi 
novērtējot ietekmi uz vidi un nodrošinot augstu sabiedrības veselības un vides aizsardzības 
līmeni.

Grozījums Nr. 325
João Ferreira, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) garantēt ūdens krājumu kvantitāti un 
kvalitāti, koncentrējoties uz dzeramā 
ūdens avotiem, proti, saglabājot un 
uzlabojot dabiskos un mākslīgos ūdens 
rezervuārus, īpašu uzmanību pievēršot 
gruntsūdens nesējslāņu pārvaldībai un 
augsnes spējai uzkrāt ūdeni un uzraugot 
un kontrolējot pārmaiņas ūdens 
uzkrāšanā un kvalitātē;

Or. pt

Grozījums Nr. 326
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) ņemt vērā ES bioekonomikas 
stratēģijas pasākumus attiecībā uz 
atjaunojamu energoresursu ilgtspējīgu 
ražošanu un izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 327
Dan Jørgensen
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 41. punkts – 2. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) izvirzīt jaunus zaļā publiskā iepirkuma 
noteikumus pārtikas produktiem, ietverot 
vides un dzīvnieku labturības kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 328
João Ferreira, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 44. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. Piekļuve apmierinošas kvalitātes 
ūdenim joprojām ir problemātiska vairākās 
ES lauku teritorijās, bet no labas kvalitātes 
Eiropas peldūdeņu nodrošināšanas labumu 
gūst gan cilvēku veselība, gan ES tūrisma 
nozare. Plūdu negatīvās sekas cilvēku 
veselībai un saimnieciskai darbībai tiek 
piedzīvotas arvien biežāk, kas daļēji 
skaidrojams ar izmaiņām hidroloģiskajā 
ciklā un zemes izmantojumā.

44. Piekļuve apmierinošas kvalitātes 
ūdenim joprojām ir problemātiska vairākās 
ES lauku teritorijās, bet no labas kvalitātes 
Eiropas peldūdeņu nodrošināšanas labumu 
gūst gan cilvēku veselība, gan ES tūrisma 
nozare. Plūdu negatīvās sekas cilvēku 
veselībai un saimnieciskai darbībai tiek 
piedzīvotas arvien biežāk, kas galvenokārt 
skaidrojams ar nepiemērotu teritoriālo 
politiku un palieņu apdzīvošanu.

Or. pt

Grozījums Nr. 329
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 44. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. Piekļuve apmierinošas kvalitātes 
ūdenim joprojām ir problemātiska
vairākās ES lauku teritorijās, bet no labas 
kvalitātes Eiropas peldūdeņu 

44. Piekļuve apmierinošas kvalitātes 
ūdenim un notekūdeņu savākšanas un 
attīrīšanas pasākumi vairākās ES lauku 
teritorijās joprojām neatbilst prasībām, bet 
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nodrošināšanas labumu gūst gan cilvēku 
veselība, gan ES tūrisma nozare. Plūdu 
negatīvās sekas cilvēku veselībai un 
saimnieciskai darbībai tiek piedzīvotas 
arvien biežāk, kas daļēji skaidrojams ar 
izmaiņām hidroloģiskajā ciklā un zemes 
izmantojumā.

no labas kvalitātes Eiropas peldūdeņu 
nodrošināšanas labumu gūst gan cilvēku 
veselība, gan ES tūrisma nozare. Plūdu 
negatīvās sekas cilvēku veselībai un 
saimnieciskai darbībai tiek piedzīvotas 
arvien biežāk, kas daļēji skaidrojams ar 
izmaiņām hidroloģiskajā ciklā un zemes 
izmantojumā.

Or. lt

Grozījums Nr. 330
Ewald Stadler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 44. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. Piekļuve apmierinošas kvalitātes 
ūdenim joprojām ir problemātiska vairākās 
ES lauku teritorijās, bet no labas kvalitātes 
Eiropas peldūdeņu nodrošināšanas labumu 
gūst gan cilvēku veselība, gan ES tūrisma 
nozare. Plūdu negatīvās sekas cilvēku 
veselībai un saimnieciskai darbībai tiek 
piedzīvotas arvien biežāk, kas daļēji 
skaidrojams ar izmaiņām hidroloģiskajā 
ciklā un zemes izmantojumā.

44. Piekļuve apmierinošas kvalitātes 
ūdenim joprojām ir problemātiska vairākās 
ES lauku teritorijās, bet no labas kvalitātes 
Eiropas peldūdeņu nodrošināšanas labumu 
gūst gan cilvēku veselība, gan ES tūrisma 
nozare. Ūdensapgādes privatizācija ir 
izraisījusi apdraudējumu veselībai, jo 
īpaši tur, kur tiesības uz ūdeni pieder 
lieliem uzņēmumiem. Lai saglabātu, 
uzlabotu un aizsargātu ūdens kvalitāti, ir 
ļoti svarīgi, lai dzeramā ūdens krājumu 
privatizācija tiktu aizliegta. Plūdu 
negatīvās sekas cilvēku veselībai un 
saimnieciskai darbībai tiek piedzīvotas 
arvien biežāk, kas daļēji skaidrojams ar 
izmaiņām hidroloģiskajā ciklā un zemes 
izmantojumā.

Or. de

Pamatojums

Ūdensapgādes privatizācija Portugālē izraisīja cenu pieaugumu par 400 % un ūdens 
kvalitātes pasliktināšanos. Tuvākajās desmitgadēs cīņa par ūdeni pastiprināsies, tāpēc 
ūdensapgādei ir jāpaliek vai jāatgriežas valsts īpašumā, un sabiedrībai tā ir stingrāk 
jāuzrauga.
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Grozījums Nr. 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 44. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. Piekļuve apmierinošas kvalitātes 
ūdenim joprojām ir problemātiska vairākās 
ES lauku teritorijās, bet no labas kvalitātes 
Eiropas peldūdeņu nodrošināšanas labumu 
gūst gan cilvēku veselība, gan ES tūrisma 
nozare. Plūdu negatīvās sekas cilvēku 
veselībai un saimnieciskai darbībai tiek 
piedzīvotas arvien biežāk, kas daļēji 
skaidrojams ar izmaiņām hidroloģiskajā 
ciklā un zemes izmantojumā.

44. Piekļuve apmierinošas kvalitātes 
ūdenim joprojām ir problemātiska vairākās 
ES lauku teritorijās, bet no labas kvalitātes 
Eiropas peldūdeņu nodrošināšanas labumu 
gūst gan cilvēku veselība, gan ES tūrisma 
nozare. Plūdu negatīvās sekas cilvēku 
veselībai un saimnieciskai darbībai tiek 
piedzīvotas arvien biežāk, kas daļēji 
skaidrojams ar izmaiņām hidroloģiskajā 
ciklā un zemes izmantojumā. Lai palīdzētu 
īstenot ES tiesību aktus ūdens 
apsaimniekošanas jomā, ir jāveic upju 
dabisko krastu un apkārtējo teritoriju 
mežu atjaunošanas pasākumi.

Or. es

Grozījums Nr. 332
Andrés Perelló Rodríguez

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 42. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

42. Ar ES vides tiesību aktiem ir panākti 
būtiski ieguvumi sabiedrības veselībai un 
labklājībai. Tomēr ūdens, gaisa 
piesārņojums un ķīmiskās vielas sabiedrībā 
joprojām rada visvairāk satraukuma par 
vidi ES. Pasaules Veselības organizācija 
(PVO) lēš, ka 53 Eiropas valstīs negatīvi 
vides faktori ir atbildīgi par 15–20 % no 
visiem nāves gadījumiem. ESAO 
prognozē, ka līdz 2050. gadam pilsētu 
gaisa piesārņojums visā pasaulē kļūs par 

42. Ar ES vides tiesību aktiem ir panākti 
būtiski ieguvumi sabiedrības veselībai un 
labklājībai. Tomēr ūdens, gaisa 
piesārņojums, ķīmiskās vielas un trokšņa 
piesārņojums sabiedrībā joprojām rada 
visvairāk satraukuma par vidi ES. Pasaules 
Veselības organizācija (PVO) lēš, ka 53 
Eiropas valstīs negatīvi vides faktori ir 
atbildīgi par 15–20 % no visiem nāves 
gadījumiem. ESAO prognozē, ka līdz 
2050. gadam pilsētu gaisa piesārņojums 
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galveno ar vidi saistīto nāves cēloni. visā pasaulē kļūs par galveno ar vidi 
saistīto nāves cēloni.

Or. es

Grozījums Nr. 333
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 45. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

45. Pašreizējās politikas nepilnīga 
īstenošana kavē ES sasniegt pienācīgus 
gaisa un ūdens kvalitātes standartus. ES 
atjauninās mērķus saskaņā ar jaunākajiem 
zinātnes konstatējumiem un aktīvāk 
centīsies nodrošināt sinerģiju ar citiem 
politikas mērķiem tādās jomās kā klimata 
pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība un 
jūras un sauszemes vide. Piemēram, dažu 
gaisa piesārņotāju apjoma samazināšana 
var būtiski palīdzēt mazināt klimata 
pārmaiņas. Turpmākajā darbā šajā virzienā 
tiks ņemts vērā visaptverošs pārskats par 
ES gaisa kvalitātes tiesību aktiem un 
Eiropas ūdens resursu aizsardzības plāns.

45. Pašreizējās politikas nepilnīga 
īstenošana kavē ES sasniegt pienācīgus 
gaisa un ūdens kvalitātes standartus. ES 
atjauninās mērķus saskaņā ar jaunākajiem 
zinātnes konstatējumiem un aktīvāk 
centīsies nodrošināt sinerģiju ar citiem 
politikas mērķiem tādās jomās kā klimata 
pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība un 
jūras un sauszemes vide. Piemēram, dažu 
gaisa piesārņotāju apjoma samazināšana, 
tostarp SO2 un klimatu piesārņojošo 
gaistošo vielu (SLCP) daudzuma 
samazināšanas pasākumi, var būtiski 
palīdzēt mazināt klimata pārmaiņas un 
uzlabot gaisa kvalitāti. Turpmākajā darbā 
šajā virzienā tiks ņemts vērā visaptverošs 
pārskats par ES gaisa kvalitātes tiesību 
aktiem — Direktīvu 2005/33/EK un 
Direktīvu 1999/32/EK — un Eiropas ūdens 
resursu aizsardzības plāns.

Or. en

Grozījums Nr. 334
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 48. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

48. Horizontālie tiesību akti ķīmisko vielu 
jomā (REACH regula un Klasificēšanas, 
marķēšanas un iepakošanas regula) 
nodrošina pamata aizsardzību cilvēku 
veselībai un videi un veicina tādu 
izmēģinājuma metožu pielietošanu, kurās 
neizmanto dzīvniekus. Tomēr joprojām ir 
neskaidrība par kombinēto ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi, ko rada dažādas 
ķīmiskās vielas (maisījumi), nanomateriāli, 
ķīmiskās vielas, kas ietekmē endokrīno 
(hormonālo) sistēmu (endokrīnās sistēmas 
traucējumus izraisošas vielas) un produktos 
esošās ķīmiskās vielas. Pēdējos gados ir 
iegūta plašāka informācija, kas liecina par 
vajadzību rīkoties, lai risinātu šīs 
problēmas, it īpaši, ja ES vēlas sasniegt 
mērķi, par kuru 2002. gadā vienojās 
Pasaules augstākā līmeņa sanāksmē par 
ilgtspējīgu attīstību un kuru no jauna 
apstiprināja „Rio +20” augstākā līmeņa 
sanāksmē, proti, līdz 2020. gadam līdz 
minimumam samazināt ievērojamo 
negatīvo ietekmi, ko ķīmiskās vielas rada
cilvēku veselībai un videi, un reāli, 
efektīvi, saskaņoti un koordinēti reaģēt uz 
jauniem un aktuāliem jautājumiem un 
problēmām. ES turpinās izstrādāt un 
īstenot pieejas, kas vērstas uz to, lai 
mazinātu ķīmisko vielu kombinēto ietekmi 
un bažas par endokrīnās sistēmas 
traucējumus izraisošo vielu drošību, un 
noteiks visaptverošu pieeju, lai līdz 
minimumam mazinātu bīstamo vielu, 
tostarp produktos esošo ķīmisko vielu, 
kaitīgo ietekmi, pamatojoties uz vispusīgu 
zināšanu bāzi par ķīmisko vielu iedarbību 
un toksicitāti. Kā daļa no visaptverošas 
pieejas, kas paredz riska novērtēšanu un 
pārvaldību, informāciju un uzraudzību, tiks 
panākta nanomateriālu drošība un 
ilgtspējīga pārvaldība. Kopā šīs pieejas 
uzlabos zināšanu bāzi par ķīmiskajām 
vielām un nodrošinās paredzamu 
regulējumu, kas veicinās ilgtspējīgāku 

48. Horizontālie tiesību akti ķīmisko vielu 
jomā (REACH regula un Klasificēšanas, 
marķēšanas un iepakošanas regula) 
nodrošina pamata aizsardzību cilvēku 
veselībai un videi un veicina tādu 
izmēģinājuma metožu lietošanu, kurās 
neizmanto dzīvniekus. Tomēr joprojām ir 
neskaidrība par visu kombinēto ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi, ko rada dažādas 
ķīmiskās vielas (maisījumi), nanomateriāli, 
ķīmiskās vielas, kas ietekmē endokrīno 
(hormonālo) sistēmu (endokrīnās sistēmas 
traucējumus izraisošas vielas) un produktos 
esošās ķīmiskās vielas. Pēdējos gados ir 
iegūta plašāka informācija, kas liecina par 
vajadzību rīkoties, lai risinātu šīs 
problēmas, it īpaši, ja ES vēlas sasniegt 
mērķi, par kuru 2002. gadā vienojās 
Pasaules augstākā līmeņa sanāksmē par 
ilgtspējīgu attīstību un kuru no jauna 
apstiprināja „Rio +20” augstākā līmeņa 
sanāksmē, proti, līdz 2020. gadam līdz 
minimumam samazināt ķīmisko vielu 
iedarbību uz cilvēku veselību un vidi un 
reāli, efektīvi, saskaņoti un koordinēti 
reaģēt uz jauniem un aktuāliem 
jautājumiem un problēmām. ES turpinās 
izstrādāt un īstenot pieejas, tostarp nozarei 
paredzētus noteikumus, kas vērstas uz to, 
lai mazinātu ķīmisko vielu kombinēto 
ietekmi un bažas par endokrīnās sistēmas 
traucējumus izraisošo vielu drošību, un 
visos attiecīgajos ES tiesību aktos noteiks 
visaptverošu pieeju, lai līdz minimumam 
mazinātu bīstamo vielu, tostarp produktos 
esošo ķīmisko vielu, kaitīgo ietekmi, 
pamatojoties uz vispusīgu zināšanu bāzi 
par ķīmisko vielu iedarbību un toksicitāti
un ņemot vērā piesardzības principu, lai 
no iedarbības īpaši pasargātu 
neaizsargātās iedzīvotāju grupas. Kā daļa 
no visaptverošas pieejas, kas paredz riska 
novērtēšanu un pārvaldību, informāciju un 
uzraudzību, tiks panākta nanomateriālu 
drošība un ilgtspējīga pārvaldība. Kopā šīs 
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risinājumu izstrādi. pieejas uzlabos zināšanu bāzi par 
ķīmiskajām vielām un nodrošinās 
paredzamu regulējumu, kas veicinās 
ilgtspējīgāku risinājumu izstrādi.

Or. en

Grozījums Nr. 335
Margrete Auken, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 48. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

48. Horizontālie tiesību akti ķīmisko vielu 
jomā (REACH regula un Klasificēšanas, 
marķēšanas un iepakošanas regula) 
nodrošina pamata aizsardzību cilvēku 
veselībai un videi un veicina tādu 
izmēģinājuma metožu pielietošanu, kurās 
neizmanto dzīvniekus. Tomēr joprojām ir 
neskaidrība par kombinēto ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi, ko rada dažādas 
ķīmiskās vielas (maisījumi), nanomateriāli, 
ķīmiskās vielas, kas ietekmē endokrīno 
(hormonālo) sistēmu (endokrīnās sistēmas 
traucējumus izraisošas vielas) un produktos 
esošās ķīmiskās vielas. Pēdējos gados ir 
iegūta plašāka informācija, kas liecina par 
vajadzību rīkoties, lai risinātu šīs 
problēmas, it īpaši, ja ES vēlas sasniegt 
mērķi, par kuru 2002. gadā vienojās 
Pasaules augstākā līmeņa sanāksmē par 
ilgtspējīgu attīstību un kuru no jauna 
apstiprināja „Rio +20” augstākā līmeņa 
sanāksmē, proti, līdz 2020. gadam līdz 
minimumam samazināt ievērojamo 
negatīvo ietekmi, ko ķīmiskās vielas rada 
cilvēku veselībai un videi, un reāli, 
efektīvi, saskaņoti un koordinēti reaģēt uz 
jauniem un aktuāliem jautājumiem un 
problēmām. ES turpinās izstrādāt un 
īstenot pieejas, kas vērstas uz to, lai 
mazinātu ķīmisko vielu kombinēto ietekmi 
un bažas par endokrīnās sistēmas 

48. Horizontālie tiesību akti ķīmisko vielu 
jomā (REACH regula un Klasificēšanas, 
marķēšanas un iepakošanas regula) 
nodrošina pamata aizsardzību cilvēku 
veselībai un videi un veicina tādu 
izmēģinājuma metožu lietošanu, kurās 
neizmanto dzīvniekus. Tomēr joprojām ir 
nopietnas bažas par kombinēto ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi, ko rada dažādas 
ķīmiskās vielas (maisījumi), nanomateriāli, 
ķīmiskās vielas, kas ietekmē endokrīno 
(hormonālo) sistēmu (endokrīnās sistēmas 
traucējumus izraisošas vielas) un produktos 
esošās ķīmiskās vielas. Pēdējos gados ir 
iegūta plašāka informācija, kas liecina par 
vajadzību rīkoties, lai risinātu šīs 
problēmas, it īpaši, ja ES vēlas sasniegt 
mērķi, par kuru 2002. gadā vienojās 
Pasaules augstākā līmeņa sanāksmē par 
ilgtspējīgu attīstību un kuru no jauna 
apstiprināja „Rio +20” augstākā līmeņa 
sanāksmē, proti, līdz 2020. gadam līdz 
minimumam samazināt ievērojamo 
negatīvo ietekmi, ko ķīmiskās vielas rada 
cilvēku veselībai un videi, un reāli, 
efektīvi, saskaņoti un koordinēti reaģēt uz 
jauniem un aktuāliem jautājumiem un 
problēmām. ES turpinās izstrādāt un 
īstenot pieejas, kas vērstas uz to, lai 
mazinātu ķīmisko vielu kombinēto ietekmi 
un bažas par endokrīnās sistēmas 
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traucējumus izraisošo vielu drošību, un 
noteiks visaptverošu pieeju, lai līdz 
minimumam mazinātu bīstamo vielu, 
tostarp produktos esošo ķīmisko vielu, 
kaitīgo ietekmi, pamatojoties uz vispusīgu 
zināšanu bāzi par ķīmisko vielu iedarbību 
un toksicitāti. Kā daļa no visaptverošas 
pieejas, kas paredz riska novērtēšanu un 
pārvaldību, informāciju un uzraudzību, 
tiks panākta nanomateriālu drošība un 
ilgtspējīga pārvaldība. Kopā šīs pieejas 
uzlabos zināšanu bāzi par ķīmiskajām 
vielām un nodrošinās paredzamu 
regulējumu, kas veicinās ilgtspējīgāku 
risinājumu izstrādi.

traucējumus izraisošo vielu drošību, un 
visos attiecīgajos ES tiesību aktos noteiks 
visaptverošu pieeju, lai līdz minimumam 
mazinātu bīstamo vielu, tostarp produktos 
esošo ķīmisko vielu, kaitīgo ietekmi un 
iedarbību, pamatojoties uz vispusīgu 
zināšanu bāzi par ķīmisko vielu iedarbību 
un toksicitāti, tostarp zināšanām par 
neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Kā 
daļa no visaptverošas un aktīvas pieejas, 
kas visos saistītajos tiesību aktos īpaši 
attiecas uz nanomateriāliem, ietverot 
individuālu pieeju riska novērtēšanai un 
pārvaldībai, kā arī visaptverošu 
informāciju par faktiskajiem izmantošanas 
veidiem (saraksta veidošana un 
marķēšana) un uzraudzību, tiks panākta 
nanomateriālu un citu progresīvu 
materiālu drošība un ilgtspējīga 
pārvaldība. Kopā šīs pieejas uzlabos 
zināšanu bāzi par ķīmiskajām vielām un 
nodrošinās paredzamu regulējumu, kas 
veicinās ilgtspējīgāku risinājumu izstrādi.

Or. en

Pamatojums

Aktīva pieeja, kas attiecas uz nanomateriāliem, ir nepieciešama visos saistītajos ES tiesību 
aktos. Bažas par drošību ir saistītas ar bīstamo vielu iedarbību, kā arī ķīmisko vielu un 
endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošo vielu kombinēto ietekmi, un tās būtu jāmazina, jo 
īpaši ņemot vērā neaizsargātās iedzīvotāju grupas.

Grozījums Nr. 336
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 48. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

48. Horizontālie tiesību akti ķīmisko vielu 
jomā (REACH regula un Klasificēšanas, 
marķēšanas un iepakošanas regula) 
nodrošina pamata aizsardzību cilvēku 
veselībai un videi un veicina tādu 

48. Horizontālie tiesību akti ķīmisko vielu 
jomā (REACH regula un Klasificēšanas, 
marķēšanas un iepakošanas regula) 
nodrošina pamata aizsardzību cilvēku 
veselībai un videi un veicina tādu 
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izmēģinājuma metožu pielietošanu, kurās 
neizmanto dzīvniekus. Tomēr joprojām ir 
neskaidrība par kombinēto ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi, ko rada dažādas 
ķīmiskās vielas (maisījumi), nanomateriāli, 
ķīmiskās vielas, kas ietekmē endokrīno 
(hormonālo) sistēmu (endokrīnās sistēmas 
traucējumus izraisošas vielas) un produktos 
esošās ķīmiskās vielas. Pēdējos gados ir 
iegūta plašāka informācija, kas liecina par 
vajadzību rīkoties, lai risinātu šīs 
problēmas, it īpaši, ja ES vēlas sasniegt 
mērķi, par kuru 2002. gadā vienojās 
Pasaules augstākā līmeņa sanāksmē par 
ilgtspējīgu attīstību un kuru no jauna 
apstiprināja „Rio +20” augstākā līmeņa 
sanāksmē, proti, līdz 2020. gadam līdz 
minimumam samazināt ievērojamo 
negatīvo ietekmi, ko ķīmiskās vielas rada 
cilvēku veselībai un videi, un reāli, 
efektīvi, saskaņoti un koordinēti reaģēt uz 
jauniem un aktuāliem jautājumiem un 
problēmām. ES turpinās izstrādāt un 
īstenot pieejas, kas vērstas uz to, lai 
mazinātu ķīmisko vielu kombinēto ietekmi 
un bažas par endokrīnās sistēmas 
traucējumus izraisošo vielu drošību, un 
noteiks visaptverošu pieeju, lai līdz 
minimumam mazinātu bīstamo vielu, 
tostarp produktos esošo ķīmisko vielu, 
kaitīgo ietekmi, pamatojoties uz vispusīgu 
zināšanu bāzi par ķīmisko vielu iedarbību 
un toksicitāti. Kā daļa no visaptverošas 
pieejas, kas paredz riska novērtēšanu un 
pārvaldību, informāciju un uzraudzību, tiks 
panākta nanomateriālu drošība un 
ilgtspējīga pārvaldība. Kopā šīs pieejas 
uzlabos zināšanu bāzi par ķīmiskajām 
vielām un nodrošinās paredzamu 
regulējumu, kas veicinās ilgtspējīgāku 
risinājumu izstrādi.

izmēģinājuma metožu lietošanu, kurās 
neizmanto dzīvniekus. Tomēr joprojām ir 
neskaidrība par kombinēto ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi, ko rada dažādas 
ķīmiskās vielas (maisījumi), nanomateriāli, 
ķīmiskās vielas, kas ietekmē endokrīno 
(hormonālo) sistēmu (endokrīnās sistēmas 
traucējumus izraisošas vielas) un produktos 
esošās ķīmiskās vielas. Pēdējos gados ir 
iegūta plašāka informācija, kas liecina par 
vajadzību rīkoties, lai risinātu šīs 
problēmas, it īpaši, ja ES vēlas sasniegt 
mērķi, par kuru 2002. gadā vienojās 
Pasaules augstākā līmeņa sanāksmē par 
ilgtspējīgu attīstību un kuru no jauna 
apstiprināja „Rio +20” augstākā līmeņa 
sanāksmē, proti, līdz 2020. gadam līdz 
minimumam samazināt ievērojamo 
negatīvo ietekmi, ko ķīmiskās vielas rada 
cilvēku veselībai un videi, un reāli, 
efektīvi, saskaņoti un koordinēti reaģēt uz 
jauniem un aktuāliem jautājumiem un 
problēmām. ES turpinās izstrādāt un 
īstenot pieejas, kas vērstas uz to, lai 
mazinātu ķīmisko vielu kombinēto ietekmi 
un bažas par endokrīnās sistēmas 
traucējumus izraisošo vielu drošību un 
kaitīgo ietekmi, un noteiks visaptverošu 
pieeju, lai līdz minimumam mazinātu 
bīstamo vielu, tostarp produktos esošo 
ķīmisko vielu, kaitīgo ietekmi, 
pamatojoties uz vispusīgu zināšanu bāzi 
par ķīmisko vielu iedarbību un toksicitāti. 
Kā daļa no visaptverošas pieejas, kas 
paredz riska novērtēšanu un pārvaldību, 
informāciju un uzraudzību, tiks panākta 
nanomateriālu drošība un ilgtspējīga 
pārvaldība. Kopā šīs pieejas uzlabos 
zināšanu bāzi par ķīmiskajām vielām un 
nodrošinās paredzamu regulējumu, kas 
veicinās ilgtspējīgāku risinājumu izstrādi.

Or. it

Grozījums Nr. 337
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 49. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49. Tikmēr priekšrocības var sniegt 
augošais bioloģisko produktu, ķīmisko 
vielu un materiālu tirgus, piemēram, mazāk 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un jaunas 
tirgus iespējas, bet jābūt uzmanīgiem, lai 
nodrošinātu, ka šo produktu pilnais dzīves 
cikls ir ilgtspējīgs un nesaasina konkurenci 
par zemes platībām vai nepalielina emisiju 
līmeņus.

49. Tikmēr priekšrocības var sniegt 
augošais bioloģisko produktu, ķīmisko 
vielu un materiālu tirgus, piemēram, mazāk 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un jaunas 
tirgus iespējas, bet jābūt uzmanīgiem, lai 
nodrošinātu, ka šo produktu pilnais dzīves 
cikls ir ilgtspējīgs un nesaasina konkurenci 
par zemes un ūdens platībām vai 
nepalielina emisiju līmeņus.

Or. en

Grozījums Nr. 338
João Ferreira, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 49.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.a Uzmanība tiek pievērsta 
starptautiskās tirdzniecības noteikumu 
atcelšanas un liberalizācijas ietekmei, kā 
rezultātā ir pieaudzis enerģijas patēriņš 
un palielinājusies preču plūsma visā 
pasaulē, tādējādi palielinot 
siltumnīcefekta gāzu koncentrāciju 
atmosfērā. Pastāv uzskats, ka, aizsargājot 
un veicinot enerģijas ražošanu un 
patēriņu vietējā līmenī, tādējādi 
izmantojot īsākas piegādes ķēdes, tiks 
sekmēta starptautiskās tirdzniecības 
papildināmība, nevis konkurence starp 
produktiem, ražotājiem un valstīm.

Or. pt
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Grozījums Nr. 339
João Ferreira, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 49.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.b Tuvākajā laikā ieteicams novērtēt ES 
kopējās politikas, jo īpaši KLP, KZP un 
tirdzniecības politikas, ietekmi uz iespēju 
samazināt ES ekonomikas oglekļa 
intensitāti. Šā novērtējuma rezultāti būtu 
jāņem vērā, pārskatot šos politikas 
virzienus.

Or. pt

Grozījums Nr. 340
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 50. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

50. Klimata pārmaiņas vēl vairāk saasinās 
vides problēmas, izraisot ilgstošus sausuma 
periodus un karstuma viļņus, plūdus, 
vētras, meža ugunsgrēkus un jaunas vai 
bīstamākas cilvēku, dzīvnieku vai augu 
slimības. Jāveic īpaši pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka ES ir pienācīgi sagatavota 
ietekmei un izmaiņām, ko rada klimata 
pārmaiņas, tas ir, jāstiprina vides, 
ekonomiskā un sociālā izturētspēja. Tā kā 
klimata pārmaiņu ietekme skar un arī 
turpmāk skars daudzas nozares, ES 
politikas jomās vairāk jāintegrē 
pielāgošanās un katastrofu riska 
pārvaldības apsvērumi.

50. Paredzams, ka klimata pārmaiņas vēl 
vairāk saasinās vides problēmas, izraisot 
ilgstošus sausuma periodus un karstuma 
viļņus, plūdus, vētras, meža ugunsgrēkus 
un jaunas vai bīstamākas cilvēku, 
dzīvnieku vai augu slimības. Jāveic īpaši 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka ES ir 
pienācīgi sagatavota ietekmei un 
izmaiņām, ko rada klimata pārmaiņas, tas 
ir, jāstiprina vides, ekonomiskā un sociālā 
izturētspēja. Tā kā klimata pārmaiņu 
ietekme skar un arī turpmāk skars daudzas 
nozares, ES politikas jomās vairāk 
jāintegrē pielāgošanās un katastrofu riska 
pārvaldības apsvērumi.

Or. it
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Grozījums Nr. 341
Elena Oana Antonescu

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 51. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

51. Turklāt pasākumiem, kas paredzēti, lai 
uzlabotu ekoloģisko un klimata 
izturētspēju, piemēram, ekosistēmu 
atjaunošana un "zaļā" infrastruktūra, var 
būt nozīmīgi sociālekonomiskie ieguvumi, 
tostarp sabiedrības veselībai. Pienācīgi 
jāpārvalda sinerģija un iespējamie 
kompromisi starp klimata un citiem vides 
mērķiem, piemēram, gaisa kvalitātes jomā. 
Piemēram, degvielas aizstāšana, reaģējot 
uz klimata vai piegādes drošības 
apsvērumiem, varētu izraisīt cieto daļiņu 
daudzuma ievērojamu palielināšanos un 
bīstamas emisijas.

51. Turklāt pasākumiem, kas paredzēti, lai 
uzlabotu ekoloģisko un klimata 
izturētspēju, piemēram, ekosistēmu 
atjaunošanai un "zaļai" infrastruktūrai, var 
būt nozīmīgi sociālekonomiskie ieguvumi, 
un tie var būtiski uzlabot sabiedrības 
veselību un labklājību. Pienācīgi 
jāpārvalda sinerģija un iespējamie 
kompromisi starp klimata un citiem vides 
mērķiem, piemēram, gaisa kvalitātes jomā. 
Piemēram, degvielas aizstāšana, reaģējot 
uz klimata vai piegādes drošības 
apsvērumiem, varētu izraisīt cieto daļiņu 
daudzuma ievērojamu palielināšanos un 
bīstamas emisijas.

Or. en

Grozījums Nr. 342
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) gaisa kvalitāte ES ir ievērojami 
uzlabojusies;

a) iekštelpu un āra gaisa kvalitāte ES ir 
ievērojami uzlabojusies atbilstoši PVO 
ieteiktajiem līmeņiem un saskaņā ar PVO 
pamatnostādnēm;

Or. en

Grozījums Nr. 343
Andrés Perelló Rodríguez
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ir pārskatīti tiesību akti par gaisa 
piesārņojuma mērīšanas metodēm un 
izstrādātas pamatnostādnes attiecībā uz 
to, kur vislabāk uzstādīt mērierīces, lai 
nodrošinātu visticamāko datu vākšanu un 
izvairītos no krāpšanas mērījumos;

Or. es

Grozījums Nr. 344
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) trokšņa piesārņojums ES ir ievērojami 
mazinājies;

b) trokšņa piesārņojums ES ir ievērojami 
mazinājies atbilstoši PVO ieteiktajiem 
līmeņiem;

Or. en

Grozījums Nr. 345
João Ferreira, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) iedzīvotāji visā ES gūst labumu no 
augstiem droša dzeramā ūdens un 
peldūdens standartiem;

c) visi ES iedzīvotāji pienācīgā kvalitātē 
un pietiekamā kvantitātē lieto drošu 
dzeramo ūdeni un saņem notekūdeņu 
attīrīšanas pakalpojumus, kā arī izmanto
higiēniski drošas sabiedriskās peldvietas;

Or. pt
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Grozījums Nr. 346
Andrés Perelló Rodríguez

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) tiek uzraudzīta ūdens izmantošanas 
izmaksu internalizācijas politikas 
īstenošana dažādās dalībvalstīs, kā 
paredzēts Ūdens pamatdirektīvā, lai 
pakāpeniski nodrošinātu, ka ūdens tarifi 
atspoguļo tā reālo cenu;

Or. es

Grozījums Nr. 347
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ķīmisko vielu kombinētā ietekme un 
bažas par endokrīno sistēmu traucējošo 
vielu drošību ir reāli mazinātas, un ir 
novērtēts un līdz minimumam samazināts 
risks videi un veselībai, kas saistīts ar 
bīstamu vielu, tostarp produktos esošo 
ķīmisko vielu, izmantošanu;

d) ķīmisko vielu kombinētā ietekme un 
bažas par endokrīno sistēmu traucējošo 
vielu drošību un kaitīgo ietekmi ir reāli 
mazinātas un ir novērtēts un līdz 
minimumam samazināts risks videi un 
veselībai, kas saistīts ar bīstamu vielu, 
tostarp produktos esošo ķīmisko vielu, 
izmantošanu;

Or. it

Grozījums Nr. 348
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ķīmisko vielu kombinētā ietekme un 
bažas par endokrīno sistēmu traucējošo 
vielu drošību ir reāli mazinātas, un ir 
novērtēts un līdz minimumam samazināts 
risks videi un veselībai, kas saistīts ar 
bīstamu vielu, tostarp produktos esošo 
ķīmisko vielu, izmantošanu;

d) ķīmisko vielu kombinētā ietekme un 
bažas par endokrīno sistēmu traucējošo 
vielu drošību ir reāli mazinātas un ir 
novērtēts un līdz minimumam samazināts 
risks videi un veselībai, kas saistīts ar 
bīstamu vielu, tostarp produktos esošo 
ķīmisko vielu, izmantošanu. Tiks noteikti 
ilgtermiņa pasākumi, lai sasniegtu 
netoksiskas vides mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 349
Dan Jørgensen

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ķīmisko vielu kombinētā ietekme un 
bažas par endokrīno sistēmu traucējošo 
vielu drošību ir reāli mazinātas, un ir 
novērtēts un līdz minimumam samazināts 
risks videi un veselībai, kas saistīts ar 
bīstamu vielu, tostarp produktos esošo 
ķīmisko vielu, izmantošanu;

d) ķīmisko vielu kombinētā ietekme un 
bažas par endokrīno sistēmu traucējošo 
vielu drošību ir reāli mazinātas saskaņā ar 
attiecīgajiem ES tiesību aktiem un ir 
novērtēts un līdz minimumam samazināts 
risks videi un veselībai, kas saistīts ar 
bīstamu vielu, tostarp produktos esošo 
ķīmisko vielu, izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 350
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) bažas par nanomateriālu drošību ir reāli 
mazinātas – kā daļa saskaņotas pieejas, ko 

e) tiks pārskatīts un papildināts ES 
tiesiskais regulējums, lai nodrošinātu, ka 
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piemēro dažādiem tiesību aktiem; bažas par nanomateriālu drošību ir reāli 
mazinātas ar īpašu nanoregulu un kā daļa 
no saskaņotas pieejas, ko piemēro 
dažādiem tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 351
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ir gūti manāmi panākumi virzībā uz 
pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajai 
ietekmei.

f) ir gūti manāmi panākumi klimata 
pārmaiņu radītās ietekmes novēršanā un 
virzībā uz pielāgošanos tai.

Or. en

Grozījums Nr. 352
Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) ES ir būtiski uzlabojusies kvalitatīvas 
un veselīgas pārtikas pieejamība un 
piekļuve tai;

Or. en

Grozījums Nr. 353
Richard Seeber, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 2. daļa – -a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) īstenot Transporta baltajā grāmatā 
paredzētās iniciatīvas, jo īpaši turpinot 
ārējo izmaksu internalizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 354
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) īstenot atjaunināto ES politiku par gaisa 
kvalitāti, kas saskaņota ar jaunākajiem 
zinātnes konstatējumiem, un pasākumus 
gaisa piesārņojuma novēršanai tā izcelsmes 
vietā;

a) īstenot atjaunināto ES politiku par gaisa 
kvalitāti, kas saskaņota ar jaunākajiem 
zinātnes konstatējumiem un dažādiem 
ģeogrāfiskiem un klimatiskiem 
apstākļiem, un pasākumus gaisa 
piesārņojuma novēršanai tā izcelsmes 
vietā;

Or. it

Grozījums Nr. 355
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) īstenot atjaunināto ES politiku par gaisa 
kvalitāti, kas saskaņota ar jaunākajiem 
zinātnes konstatējumiem, un pasākumus 
gaisa piesārņojuma novēršanai tā izcelsmes 
vietā;

a) īstenot atjaunināto ES politiku par gaisa 
kvalitāti, kas saskaņota ar jaunākajiem 
zinātnes konstatējumiem, izstrādāt ES 
stratēģiju attiecībā uz iekštelpu gaisa 
kvalitāti un pasākumus gaisa piesārņojuma 
novēršanai tā izcelsmes vietā;

Or. en
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Grozījums Nr. 356
João Ferreira, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pastiprināt centienus, lai īstenotu
Dzeramā ūdens direktīvu, jo īpaši 
attiecībā uz maziem dzeramā ūdens 
piegādātājiem, un Peldūdeņu direktīvu;

c) nodrošināt vajadzīgo finansējumu 
vispārējai ūdensapgādei un ūdens 
attīrīšanai un pastiprināt centienus, lai 
ievērotu dzeramā ūdens avotu 
atjaunošanas, uzraudzības un kontroles 
plānus un īstenotu Peldūdeņu direktīvu;

Or. pt

Grozījums Nr. 357
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izstrādāt ES netoksiskas vides stratēģiju, 
kuras pamatā ir visaptveroša zināšanu bāze
par ķīmisko vielu iedarbību un toksicitāti 
un kas veicina ilgtspējīgu aizstājēju 
inovēšanu;

d) izstrādāt līdz 2018. gadam ES 
netoksiskas vides stratēģiju, pamatojoties 
uz horizontāliem pasākumiem, kas jāveic 
līdz 2015. gadam, lai ar īpašiem 
noteikumiem visos attiecīgajos tiesību 
aktos nodrošinātu 1) nanomateriālu un 
līdzīgu progresīvu materiālu drošību; 2) 
endokrīnās sistēmas traucējumus 
izraisošo vielu iedarbības samazināšanu 
līdz minimumam; 3) atbilstošas 
regulatīvās pieejas, lai mazinātu ķīmisko 
vielu kombinēto ietekmi, un 4) produktos, 
tostarp importētajos, esošo ķīmisko vielu 
iedarbības samazināšanu līdz 
minimumam, lai veicinātu netoksisku 
materiālu aprites ciklus un mazinātu 
kaitīgo vielu iedarbību telpās. Tā pamatā 
ir jābūt visaptverošai zināšanu bāzei par 
ķīmisko vielu iedarbību un toksicitāti, lai 
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paātrinātu efektīvu lēmumu pieņemšanu 
un veicinātu inovāciju un ilgtspējīgu 
aizstājēju izstrādi;

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda visaptverošas ES netoksiskas vides stratēģijas — jau sestajā VRP 
pieņemtā mērķa — elementi. Septītajā VRP ir jāņem vērā EP aicinājumi. 2009. gada aprīlī 
EP aicināja Komisiju divu gadu laikā panākt drošību jebkādam nanomateriālu lietojumam. 
2013. gada martā EP aicināja līdz minimumam samazināt endokrīnās sistēmas traucējumus 
izraisošo vielu iedarbību. Turklāt šai stratēģijai ir jānodrošina arī kombinētās ietekmes 
mazināšana un līdz minimumam jāsamazina produktos esošo ķīmisko vielu iedarbība.

Grozījums Nr. 358
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izstrādāt ES netoksiskas vides stratēģiju, 
kuras pamatā ir visaptveroša zināšanu bāze 
par ķīmisko vielu iedarbību un toksicitāti 
un kas veicina ilgtspējīgu aizstājēju 
inovēšanu;

d) izstrādāt līdz 2015. gadam ES 
netoksiskas vides stratēģiju, kas ietver 
īstermiņa pasākumus, lai nodrošinātu 
nanomateriālu un līdzīgu progresīvu 
materiālu drošību, atbilstošas pieejas 
ķīmisko vielu regulēšanai, lai novērstu šo 
vielu kombinēto ietekmi, līdz minimumam 
samazinātu endokrīnās sistēmas 
traucējumus izraisošo vielu un produktos, 
tostarp importētajos, esošo ķīmisko vielu 
iedarbību, mazinātu iedarbību telpās un 
netoksisku materiālu aprites ciklus, kā arī 
plānotu pasākumus, lai īstenotu 
netoksiskas vides ilgtermiņa redzējumu. 
Stratēģijas pamatā ir visaptveroša zināšanu 
bāze par ķīmisko vielu iedarbību un 
toksicitāti, kas nodrošina ātru un efektīvu 
lēmumu pieņemšanu un veicina 
ilgtspējīgu aizstājēju inovāciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 359
Dan Jørgensen

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izstrādāt ES netoksiskas vides stratēģiju, 
kuras pamatā ir visaptveroša zināšanu bāze 
par ķīmisko vielu iedarbību un toksicitāti 
un kas veicina ilgtspējīgu aizstājēju 
inovēšanu;

d) izstrādāt līdz 2015. gadam ES 
netoksiskas vides stratēģiju, kas ietver 
horizontālus pasākumus nanomateriālu 
un līdzīgu progresīvu materiālu drošības 
dokumentēšanai un horizontālas ķīmisko 
vielu regulas īstenošanai, lai pasargātu no 
kombinētās ietekmes, līdz minimumam 
samazinātu endokrīnās sistēmas 
traucējumus izraisošo vielu iedarbību un 
nodrošinātu produktos, tostarp 
importētajos, esošo ķīmisko vielu radītā 
riska pienācīgu pārvaldību, kā arī 
horizontālus pasākumus, kas nodrošina 
nanomateriālu drošību. Tās pamatā ir 
visaptveroša zināšanu bāze par ķīmisko 
vielu iedarbību un toksicitāti, un tā veicina 
ilgtspējīgu aizstājēju inovāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 360
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izstrādāt ES netoksiskas vides stratēģiju, 
kuras pamatā ir visaptveroša zināšanu bāze 
par ķīmisko vielu iedarbību un toksicitāti 
un kas veicina ilgtspējīgu aizstājēju 
inovēšanu;

d) izstrādāt ES netoksiskas vides stratēģiju, 
kuras pamatā ir visaptveroša zināšanu bāze 
par ķīmisko vielu iedarbību un toksicitāti, 
kas ir veidota, pēc iespējas izmantojot 
alternatīvas izmēģinājumu metodes un 
stratēģijas, kur neizmanto dzīvus 
dzīvniekus, un kura veicina ilgtspējīgu 
aizstājēju inovāciju;

Or. en
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Pamatojums

Ir daudz neskaidrību par endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošo vielu, ķīmisko vielu 
maisījumu un nanomateriālu ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi. Tomēr, ja 
iespējams, riska novērtējums būtu jāveic, izmantojot alternatīvas stratēģijas un izmēģinājumu 
metodes, kurās neizmanto dzīvniekus. Komisijas priekšlikumā šis jautājums nav precizēts.

Grozījums Nr. 361
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 2. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ES tiesību aktu pārskatīšanas 
kontekstā pieņemt ES mēroga stratēģiju 
tādu izmēģinājuma metožu izstrādei, 
apstiprināšanai, pieņemšanai un 
izmantošanai, kurās neizmanto 
dzīvniekus, un izvirzīt noteikumus tādām 
jaunām tehnoloģijām kā 
nanotehnoloģijas;

Or. en

Pamatojums

ES mēroga stratēģijas noteikšana nodrošinātu to, ka tiek pilnīgi ņemta vērā jauno noteikumu 
ietekme uz dzīvnieku izmantošanu izmēģinājumos.

Grozījums Nr. 362
Margrete Auken, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 2. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) pārskatīt pašreizējo ES politiku un 
izstrādāt jaunu politiku nanomateriālu un 
progresīvo materiālu jomā, cita starpā 
ietverot pienācīgu riska novērtēšanas 
instrumentu izstrādi, ķīmiskās drošības 
ziņojumu sagatavošanu un ES mēroga 
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nanomateriālu reģistra izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 363
Karin Kadenbach

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 2. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) īstenot Transporta baltajā grāmatā 
paredzētās iniciatīvas, konkrētāk, pārejot 
uz ārējo izmaksu internalizāciju;

Or. en

Pamatojums

Šis pēdējais teksts ir tiešs citāts no Ceļveža par resursu efektīvu izmantošanu, 
COM(2011)0571, galīgā redakcija, 19. lpp.

Grozījums Nr. 364
Richard Seeber, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 52.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

52.a Visas ārējās transporta izmaksas ir 
pilnīgi internalizētas.

Or. en

Grozījums Nr. 365
Andrés Perelló Rodríguez

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 54. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

54. Ieguvumi, nodrošinot to, ka faktiski ir 
īstenoti ES tiesību akti par vidi, ir 
trīskārtīgi: tiek nodrošināti vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi uzņēmējiem, kuri 
darbojas vienotajā tirgū, stimulētas 
inovācijas un veicinātas pirmsācēja 
priekšrocības Eiropas uzņēmumiem 
daudzās nozarēs. Savukārt, izmaksas, kas 
saistītas ar tiesību aktu neīstenošanu, ir 
lielas, proti, pēc aptuvenām aplēsēm 
aptuveni 50 miljardi euro gadā, ietverot 
izmaksas, kas saistītas ar pārkāpumu 
lietām. 2009. gadā vien tika ierosināta 451 
pārkāpumu lieta saistībā ar ES vides tiesību 
aktiem. Komisija arī tieši no ES 
iedzīvotājiem saņem neskaitāmas sūdzības, 
no kurām daudzas varētu sekmīgāk risināt 
dalībvalsts vai vietējā līmenī.

54. Ieguvumi, nodrošinot to, ka faktiski ir 
īstenoti ES tiesību akti par vidi, ir 
trīskārtīgi: tiek nodrošināti vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi uzņēmējiem, kuri 
darbojas vienotajā tirgū, stimulētas 
inovācijas un veicinātas pirmsācēja 
priekšrocības Eiropas uzņēmumiem 
daudzās nozarēs. Savukārt izmaksas, kas 
saistītas ar tiesību aktu neīstenošanu, ir 
lielas, proti, pēc aptuvenām aplēsēm 
aptuveni 50 miljardi euro gadā, ietverot 
izmaksas, kas saistītas ar pārkāpumu 
lietām. 2009. gadā vien tika ierosināta 451 
pārkāpumu lieta saistībā ar ES vides tiesību 
aktiem. Komisija arī tieši no ES 
iedzīvotājiem saņem neskaitāmas sūdzības, 
no kurām daudzām joprojām ir vajadzīga 
Komisijas un attiecīgā gadījumā Eiropas 
Savienības Tiesas starpniecība, lai gan tās 
varētu risināt dalībvalsts vai vietējā līmenī.

Or. es

Grozījums Nr. 366
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 55. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

55. Tāpēc turpmākajos gados galvenā 
prioritāte tiks dota ES vides acquis 
īstenošanas uzlabošanai dalībvalstu līmenī. 
Starp dalībvalstīm un dalībvalstīs pastāv 
būtiskas atšķirības īstenošanā. Ir 
nepieciešams valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī vides tiesību aktu īstenošanā 
iesaistītos nodrošināt ar zināšanām un 
spējām uzlabot ieguvumu gūšanu no šiem 
tiesību aktiem.

55. Tāpēc turpmākajos gados galvenā 
prioritāte tiks dota ES vides acquis 
īstenošanas uzlabošanai dalībvalstu līmenī. 
Starp dalībvalstīm un dalībvalstīs pastāv 
būtiskas atšķirības īstenošanā. Ir 
nepieciešams ES, valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī vides tiesību aktu īstenošanā 
iesaistītos nodrošināt ar zināšanām, 
instrumentiem un spējām uzlabot 
ieguvumu gūšanu no šiem tiesību aktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 367
João Ferreira

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 55. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

55. Tāpēc turpmākajos gados galvenā 
prioritāte tiks dota ES vides acquis 
īstenošanas uzlabošanai dalībvalstu līmenī. 
Starp dalībvalstīm un dalībvalstīs pastāv 
būtiskas atšķirības īstenošanā. Ir 
nepieciešams valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī vides tiesību aktu īstenošanā 
iesaistītos nodrošināt ar zināšanām un 
spējām uzlabot ieguvumu gūšanu no šiem 
tiesību aktiem.

55. Tāpēc turpmākajos gados galvenā 
prioritāte tiks dota ES vides acquis 
īstenošanas uzlabošanai dalībvalstu līmenī. 
Starp dalībvalstīm un dalībvalstīs pastāv 
būtiskas atšķirības īstenošanā. Ir 
nepieciešams valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī vides tiesību aktu īstenošanā 
iesaistītos nodrošināt ar finanšu 
līdzekļiem, darbavietām, zināšanām un 
spējām uzlabot ieguvumu gūšanu no šiem 
tiesību aktiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 368
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 58. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

58. Otrkārt, ES piemēros prasības par 
inspekcijām un pārraudzību plašākam ES 
vides tiesību aktu kopumam, papildinot 
tās ar ES līmeņa spējām, ar kurām var 
atrisināt situācijas, kad ir pamatots 
iemesls bažām.

58. Otrkārt, ES pastiprinās dalībvalstu 
sadarbības tīklu IMPEL, nodrošinot 
pienācīgu ilgtermiņa finansējumu un 
veicinot paraugprakses apmaiņu, tostarp 
reģionālā un vietējā līmenī.

Or. it

Grozījums Nr. 369
Ewald Stadler
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 58. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

58. Otrkārt, ES piemēros prasības par 
inspekcijām un pārraudzību plašākam ES 
vides tiesību aktu kopumam, papildinot tās 
ar ES līmeņa spējām, ar kurām var atrisināt 
situācijas, kad ir pamatots iemesls bažām.

58. Otrkārt, ES piemēros prasības par 
inspekcijām un pārraudzību plašākam ES 
vides tiesību aktu kopumam, papildinot tās 
ar ES līmeņa spējām, ar kurām var atrisināt 
situācijas, kad ir pamatots iemesls bažām. 
Administratīvo procedūru efektivitātes un 
samazināšanas nolūkā būtu jāizvairās no 
jaunu ES iestāžu veidošanas un nav 
jāapšauba arī valstu vides iestāžu 
kompetence.

Or. de

Grozījums Nr. 370
Andrés Perelló Rodríguez

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 59. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

59. Treškārt, tiks uzlabots veids, kādā tiek 
izskatītas un atrisinātas sūdzības par ES 
vides tiesību aktu īstenošanu.

59. Treškārt, tiks uzlabots veids, kādā tiek 
izskatītas un atrisinātas sūdzības par ES 
vides tiesību aktu īstenošanu, un tiks 
nodrošināta lielāka pārredzamība un 
labāka piekļuve informācijai par 
sūdzībām.

Or. es

Grozījums Nr. 371
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 59. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

59. Treškārt, tiks uzlabots veids, kādā tiek 59. Treškārt, tiks uzlabots un padarīts 
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izskatītas un atrisinātas sūdzības par ES 
vides tiesību aktu īstenošanu.

pārredzamāks un pieejamāks veids, kādā 
tiek izskatītas un atrisinātas sūdzības par 
ES vides tiesību aktu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 372
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 60. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

60. Ceturtkārt, ES iedzīvotāji varēs vieglāk 
izmantot tiesu iestāžu pakalpojumus vides 
jautājumos un iegūs reālu tiesisko 
aizsardzību saskaņā ar starptautiskajiem
nolīgumiem un izmaiņām, ko nesusi 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā un 
jaunākā Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūra. Tiks veicināta arī ārpustiesas 
konfliktu atrisināšana kā alternatīva 
tiesvedībai.

60. Ceturtkārt, ES iedzīvotāji varēs 
izmantot tiesu iestāžu pakalpojumus vides 
jautājumos un iegūs reālu tiesisko 
aizsardzību saskaņā ar Orhūsas 
konvenciju un citiem starptautiskiem
nolīgumiem un izmaiņām, ko nesusi 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā un 
jaunākā Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūra. Tiks veicināta arī ārpustiesas 
konfliktu atrisināšana kā alternatīva 
tiesvedībai.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu efektīvu tiesas pieejamību, Savienības vides politikas tiesību aktu kopumā ir 
jāietver visi Orhūsas konvencijas pīlāri. Tas ir saskaņā ar Padomes 2012. gada 11. jūnija 
secinājumiem.

Grozījums Nr. 373
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 60.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

60.a Piektkārt, tiks pastiprināta 
sabiedrības dalība ar vidi saistītu lēmumu 
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pieņemšanā, vispirms nodrošinot, ka 
ietekmes uz vidi novērtējuma sistēma 
neļauj izvairīties no ietekmes novērtējuma 
procedūrām un tā ir objektīva un 
neatkarīga.

Or. lt

Grozījums Nr. 374
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 63. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

63. Lai maksimāli palielinātu ieguvumus 
no ES vides tiesību aktiem, programma 
nodrošina, ka līdz 2020. gadam:

63. Lai maksimāli palielinātu ieguvumus 
no ES vides tiesību aktiem, programmai 
būtu jānodrošina, ka līdz 2020. gadam:

Or. it

Grozījums Nr. 375
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 63. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ES iedzīvotājiem ir piekļuve skaidrai 
informācijai par to, kā tiek īstenoti ES 
vides tiesību akti;

a) ir pilnīgi īstenota Orhūsas konvencija, 
kas nodrošina ES iedzīvotājiem piekļuvi
skaidrai informācijai par to, kā tiek īstenoti
ES vides tiesību akti, dalību noteiktu, ar 
vidi saistītu lēmumu pieņemšanā un tiesu 
iestāžu pieejamību;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Padomes 2012. gada 11. jūnija secinājumiem ir pilnīgi jāīsteno Orhūsas 
konvencija, kas dod iespēju iedzīvotājiem griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides 
jautājumiem.
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Grozījums Nr. 376
Andrés Perelló Rodríguez

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 63. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ES iedzīvotājiem ir piekļuve skaidrai 
informācijai par to, kā tiek īstenoti ES 
vides tiesību akti;

a) ES iedzīvotājiem ir piekļuve skaidrai 
informācijai par to, kā tiek īstenoti ES 
vides tiesību akti. Pārredzamības labad 
būtu jānodrošina tiešsaistes piekļuve 
kopsavilkumam par dažādām sūdzībām, 
kas iesniegtas Eiropas Komisijai, kā arī 
informācijai par iesniegto lietu apstrādes 
statusu katrā dalībvalstī;

Or. es

Grozījums Nr. 377
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 63. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ir izpildīta prasība attiecībā uz 
regulatīvo iestāžu neatkarību valsts 
līmenī, piemērojot ES vides tiesību aktus;

Or. en

Pamatojums

Dažādās Eiropas direktīvās iekšējā tirgus jomā, kā arī Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā 
ir izvirzīta prasība dalībvalstīm garantēt regulatīvās iestādes neatkarību un nodrošināt, ka 
savas pilnvaras tā izmanto taisnīgi un pārredzami. Skatīt, piemēram, Direktīvas 2009/73/EK 
39. panta 4. punktu. Tā pati prasība attiecībā uz regulatīvo iestādi būtu jāpiemēro arī ES 
vides tiesību aktu īstenošanai valsts līmenī.
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Grozījums Nr. 378
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 63. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ir uzlabota iedzīvotāju uzticība ES vides 
tiesību aktiem;

d) ir uzlabota iedzīvotāju uzticība ES vides 
tiesību aktiem un pastiprināta to dalība ar 
vidi saistītu problēmu risināšanā;

Or. lt

Grozījums Nr. 379
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 63. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ir uzlabota iedzīvotāju uzticība ES vides 
tiesību aktiem;

d) ir uzlabota iedzīvotāju uzticība ES vides 
tiesību aktiem un to piemērošana;

Or. en

Grozījums Nr. 380
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 63. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izstrādāt partnerības īstenošanas 
nolīgumus starp dalībvalstīm un Komisiju;

b) izstrādāt partnerības īstenošanas 
nolīgumus starp dalībvalstīm un Komisiju, 
lai palīdzētu dalībvalstīm novērst vai 
risināt radušās problēmas;

Or. en
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Grozījums Nr. 381
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 63. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izstrādāt partnerības īstenošanas 
nolīgumus starp dalībvalstīm un Komisiju;

b) izstrādāt pārredzamus partnerības 
īstenošanas nolīgumus starp dalībvalstīm 
un Komisiju;

Or. en

Grozījums Nr. 382
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 63. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) piemērot saistošus kritērijus reālām 
dalībvalstu inspekcijām un pārraudzībai 
plašākam ES tiesību aktu kopumam vides 
jomā un veidot papildu iespējas ES līmenī 
risināt situācijas, kad ir pamatots iemesls 
bažām, tās papildinot ar atbalstu 
profesionāļu tīkliem;

c) piemērot saistošus kritērijus reālām 
dalībvalstu inspekcijām un pārraudzībai 
plašākam ES tiesību aktu kopumam vides 
jomā, vienlaikus nostiprinot IMPEL tīklu;

Or. it

Grozījums Nr. 383
Elena Oana Antonescu

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 63. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) piemērot saistošus kritērijus reālām 
dalībvalstu inspekcijām un pārraudzībai 
plašākam ES tiesību aktu kopumam vides 
jomā un veidot papildu iespējas ES līmenī 

c) nodrošināt saistošus kritērijus reālām 
dalībvalstu inspekcijām un pārraudzībai 
plašākam ES tiesību aktu kopumam vides 
jomā un veidot papildu iespējas ES līmenī 
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risināt situācijas, kad ir pamatots iemesls 
bažām, tās papildinot ar atbalstu 
profesionāļu tīkliem;

risināt situācijas, kad ir pamatots iemesls 
bažām, tās papildinot ar atbalstu 
profesionāļu tīkliem;

Or. en

Grozījums Nr. 384
Elena Oana Antonescu

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 63. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izveidot saskaņotus un reālus 
mehānismus valsts līmenī sūdzību 
izskatīšanai par ES vides tiesību aktu 
īstenošanu;

d) nodrošināt saskaņotus un reālus 
mehānismus valsts līmenī sūdzību 
izskatīšanai par ES vides tiesību aktu 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 385
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 63. punkts – 2. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) pārskatīt ietekmes uz vidi novērtējuma 
sistēmu, lai nodrošinātu tās objektivitāti 
un neatkarību, un standartizēt dalībvalstu 
praksi, lai nepieļautu situāciju, kad 
nepilnīgu vai pārprotamu likumu dēļ ir 
iespējams izvairīties no ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūrām;

Or. lt

Grozījums Nr. 386
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 63. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nodrošināt, ka valstu noteikumi par 
tiesas pieejamību atspoguļo Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūru, un veicināt 
ārpustiesas konfliktu atrisināšanu kā 
līdzekli rast mierizlīgumu konfliktiem 
vides jomā.

e) nodrošināt, ka valstu noteikumi par 
tiesas pieejamību atspoguļo Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūru, un veicināt 
ārpustiesas konfliktu atrisināšanu kā 
līdzekli, lai rastu efektīvus risinājumus
konfliktiem vides jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 387
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 5. prioritārais mērķis

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. prioritārais mērķis: uzlabot zināšanu
bāzi vides politikā

5. prioritārais mērķis: uzlabot zināšanu un 
pierādījumu bāzi vides politikā

Or. en

Grozījums Nr. 388
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 5. prioritārais mērķis

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. prioritārais mērķis: uzlabot zināšanu
bāzi vides politikā

5. prioritārais mērķis: uzlabot zināšanu
bāzi vides politikā

Or. en

Grozījums Nr. 389
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 64. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

64. Zināšanas ES vides politikā ir balstītas
uz vides monitoringu, datiem, rādītājiem 
un novērtējumiem, kas saistīti ar ES tiesību 
aktu īstenošanu, kā arī oficiālu zinātnisko 
izpēti un "iedzīvotāju zinātnes" 
iniciatīvām. Ir panākts ievērojams progress 
šīs zināšanu bāzes nostiprināšanā, kas ir 
palielinājis informētību un uzlabojis 
politikas veidotāju un sabiedrības paļāvību 
uz politikas pieeju, kuras pamatā ir 
zināšanas, un tādējādi ir sekmēta izpratne 
par sarežģītām vides un sociālām 
problēmām.

64. ES vides politika pamatojas uz vides 
monitoringu, datiem, rādītājiem un 
novērtējumiem, kas saistīti ar ES tiesību 
aktu īstenošanu, kā arī oficiālu zinātnisko 
izpēti un "iedzīvotāju zinātnes" 
iniciatīvām. Ir panākts ievērojams progress 
šīs zināšanu bāzes nostiprināšanā, kas ir 
palielinājis informētību un uzlabojis 
politikas veidotāju un sabiedrības paļāvību 
uz politikas pieeju, kuras pamatā ir 
zināšanas, un tādējādi ir sekmēta izpratne 
par sarežģītām vides un sociālām 
problēmām.

Or. en

Pamatojums

Termins „zināšanu bāze”, ko savā ietekmes novērtējumā izmanto Komisija, ir piemērotāks, jo 
tas ir plašāks par terminu „pierādījumu bāze”.

Grozījums Nr. 390
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 64. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

64. Zināšanas ES vides politikā ir balstītas
uz vides monitoringu, datiem, rādītājiem 
un novērtējumiem, kas saistīti ar ES tiesību 
aktu īstenošanu, kā arī oficiālu zinātnisko 
izpēti un "iedzīvotāju zinātnes" 
iniciatīvām. Ir panākts ievērojams progress 
šīs zināšanu bāzes nostiprināšanā, kas ir 
palielinājis informētību un uzlabojis 
politikas veidotāju un sabiedrības paļāvību 
uz politikas pieeju, kuras pamatā ir 
zināšanas, un tādējādi ir sekmēta izpratne 

64. Pierādījumi ES vides politikā
pamatojas uz vides monitoringu, datiem, 
rādītājiem un novērtējumiem, kas saistīti ar 
ES tiesību aktu īstenošanu, kā arī oficiālu 
zinātnisko izpēti un "iedzīvotāju zinātnes" 
iniciatīvām. Ir panākts ievērojams progress 
šīs pierādījumu bāzes nostiprināšanā, kas ir 
palielinājis informētību un uzlabojis 
politikas veidotāju un sabiedrības paļāvību 
uz politikas pieeju, kuras pamatā ir 
zināšanas, un tādējādi ir sekmēta izpratne 
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par sarežģītām vides un sociālām 
problēmām.

par sarežģītām vides un sociālām 
problēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 391
Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 64. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

64. Zināšanas ES vides politikā ir balstītas
uz vides monitoringu, datiem, rādītājiem 
un novērtējumiem, kas saistīti ar ES tiesību 
aktu īstenošanu, kā arī oficiālu zinātnisko 
izpēti un "iedzīvotāju zinātnes" 
iniciatīvām. Ir panākts ievērojams progress 
šīs zināšanu bāzes nostiprināšanā, kas ir 
palielinājis informētību un uzlabojis 
politikas veidotāju un sabiedrības paļāvību 
uz politikas pieeju, kuras pamatā ir 
zināšanas, un tādējādi ir sekmēta izpratne 
par sarežģītām vides un sociālām 
problēmām.

64. Pierādījumi ES vides politikā 
pamatojas uz vides monitoringu, datiem, 
rādītājiem un novērtējumiem, kas saistīti ar 
ES tiesību aktu īstenošanu, kā arī oficiālu 
zinātnisko izpēti un "iedzīvotāju zinātnes" 
iniciatīvām. Ir panākts ievērojams progress 
šīs zināšanu un pierādījumu bāzes 
nostiprināšanā, kas ir palielinājis 
informētību un uzlabojis politikas 
veidotāju un sabiedrības paļāvību uz 
politikas pieeju, kuras pamatā ir 
pierādījumi, un tādējādi ir sekmēta izpratne 
par sarežģītām vides un sociālām 
problēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 66. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

66. Tomēr pašreizējo izmaiņu gaita un 
neskaidrības par iespējamajām tendencēm 
nākotnē prasa veikt turpmākus pasākumus, 
lai saglabātu un stiprinātu šo zināšanu bāzi 
ar mērķi nodrošināt, ka ES politika turpina 
pamatoties uz pareizu izpratni par vides 

66. Tomēr pašreizējo izmaiņu gaita un 
neskaidrības par iespējamajām tendencēm 
nākotnē prasa veikt turpmākus pasākumus, 
lai saglabātu un stiprinātu šo zināšanu bāzi 
ar mērķi nodrošināt, ka ES politika turpina 
pamatoties uz pareizu izpratni par vides 
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stāvokli, iespējamiem reaģēšanas 
variantiem un to sekām.

stāvokli, iespējamiem reaģēšanas 
variantiem un to sekām.

Or. en

Grozījums Nr. 393
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 66. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

66. Tomēr pašreizējo izmaiņu gaita un 
neskaidrības par iespējamajām tendencēm 
nākotnē prasa veikt turpmākus pasākumus, 
lai saglabātu un stiprinātu šo zināšanu bāzi 
ar mērķi nodrošināt, ka ES politika turpina 
pamatoties uz pareizu izpratni par vides 
stāvokli, iespējamiem reaģēšanas 
variantiem un to sekām.

66. Tomēr pašreizējo izmaiņu gaita un 
neskaidrības par iespējamajām tendencēm 
nākotnē prasa veikt turpmākus pasākumus, 
lai saglabātu un stiprinātu šo zināšanu un 
pierādījumu bāzi ar mērķi nodrošināt, ka 
ES politika turpina pamatoties uz pareizu 
izpratni par vides stāvokli, iespējamiem 
reaģēšanas variantiem un to sekām.

Or. en

Grozījums Nr. 394
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 68. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

68. Kopīgas vides informācijas sistēmas 
principa „izveido vienreiz, izmanto bieži” 
turpmāka īstenošana un kopēja pieeja un 
standarti par telpiskās informācijas 
iegūšanu un apstrādi saskaņā ar INSPIRE 
un GMES65 sistēmām, kā arī pūles, lai 
racionalizētu ziņošanas pienākumus, kuri 
noteikti dažādos tiesību aktos, palīdzēs 
izvairīties no divkārša darba un likvidēs 
lieku administratīvo slogu pārvaldes 
iestādēm. Dalībvalstīm jādara sabiedrībai 
vairāk pieejama informācija, kas savākta 

68. Kopīgas vides informācijas sistēmas 
principa „izveido vienreiz, izmanto bieži” 
turpmāka īstenošana un kopēja pieeja un 
standarti par telpiskās informācijas 
iegūšanu un apstrādi saskaņā ar INSPIRE 
un Copernicus (agrāk pazīstama kā 
GMES), kā arī citām Eiropas vides 
informācijas sistēmām (piemēram, BISE 
un WISE), kā arī pūles, lai racionalizētu 
ziņošanas pienākumus, kuri noteikti 
dažādos tiesību aktos, palīdzēs izvairīties 
no divkārša darba un likvidēs lieku 
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plānu, programmu un projektu ietvaros, lai 
novērtētu ietekmi uz vidi (piemēram, 
informācija, kas gūta vides vai 
stratēģiskajos ietekmes novērtējumos).

administratīvo slogu pārvaldes iestādēm. 
Dalībvalstīm jādara sabiedrībai vairāk 
pieejama informācija, kas savākta plānu, 
programmu un projektu ietvaros, lai 
novērtētu ietekmi uz vidi (piemēram, 
informācija, kas gūta vides vai 
stratēģiskajos ietekmes novērtējumos).

Or. en

Pamatojums

Referenta iesniegto kopīgo grozījumu alternatīva versija.

Grozījums Nr. 395
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 69. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

69. Joprojām pastāv ievērojamas nepilnības 
zināšanās, un dažas no tām skar šīs 
programmas prioritāros mērķus. Tāpēc, lai 
novērstu šīs nepilnības, ir svarīgi ieguldīt 
turpmākā izpētē, lai nodrošinātu, ka 
publiskā sektora iestādēm un uzņēmumiem 
ir stabils pamats lēmumu pieņemšanai, 
kas pilnībā atspoguļo patiesos sociālos, 
ekonomiskos un vides ieguvumus un 
izmaksas. Acīmredzamas ir četras 
nepilnības:

69. Joprojām pastāv ievērojamas nepilnības 
zināšanās, un dažas no tām skar šīs 
programmas prioritāros mērķus. Tāpēc, lai 
novērstu šīs nepilnības, ir svarīgi ieguldīt 
turpmākā izpētē, lai nodrošinātu, ka 
publiskā sektora iestādēm un uzņēmumiem 
ir dziļas un jaunākajā zinātniskajā
informācijā pamatotas zināšanas, kas 
pilnīgi atspoguļo patiesos sociālos, 
ekonomiskos un vides ieguvumus un 
izmaksas. Acīmredzamas ir četras 
nepilnības:

Or. en

Grozījums Nr. 396
Marit Paulsen, Riikka Manner

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 69. punkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ir vajadzīgi padziļināti pētījumi, lai 
aizpildītu datu un zināšanu „robus”, un 
atbilstīgi modelēšanas instrumenti, lai 
labāk izprastu kompleksas problēmas, kas 
saistītas ar izmaiņām vidē, piemēram, 
klimata pārmaiņas un katastrofu sekas, 
sugu izzušanas ietekme uz ekosistēmu 
pakalpojumiem, vides robežvērtības un 
ekoloģiski kritiskie punkti. Pieejamā 
informācija pilnībā nodrošina pamatu 
piesardzības pasākumiem šajās jomās, un 
turpmāki pētījumi par planētas resursiem, 
sistēmiskiem riskiem un mūsu sabiedrības 
spējām tos ierobežot palīdzēs izstrādāt 
vispiemērotākos risinājumus. Jāparedz 
ieguldījumi datu un zināšanu nepilnību 
likvidēšanā, ekosistēmu pakalpojumu 
kartēšanā un novērtēšanā, izpratnē par 
bioloģiskās daudzveidības nozīmi šo 
pakalpojumu nodrošināšanā un par to, kā 
tie pielāgojas klimata pārmaiņām,

– ir vajadzīgi padziļināti pētījumi, lai 
aizpildītu datu un zināšanu „robus”, un 
atbilstīgi modelēšanas instrumenti, lai 
labāk izprastu kompleksas problēmas, kas 
saistītas ar izmaiņām vidē, piemēram, 
klimata pārmaiņas un katastrofu sekas, 
pilsētu bioloģisko atkritumu pārveidošana 
lauksaimnieciskās ražošanas resursos, 
veicot efektīvu attīrīšanu, sugu izzušanas 
ietekme uz ekosistēmu pakalpojumiem, 
vides robežvērtības un ekoloģiski kritiskie 
punkti. Pieejamā informācija pilnīgi
nodrošina pamatu piesardzības 
pasākumiem šajās jomās, un turpmāki 
pētījumi par planētas resursiem, 
sistēmiskiem riskiem un mūsu sabiedrības 
spējām tos ierobežot palīdzēs izstrādāt 
vispiemērotākos risinājumus. Jāparedz 
ieguldījumi datu un zināšanu nepilnību 
likvidēšanā, ekosistēmu pakalpojumu 
kartēšanā un novērtēšanā, izpratnē par 
bioloģiskās daudzveidības nozīmi šo 
pakalpojumu nodrošināšanā un par to, kā 
tie pielāgojas klimata pārmaiņām,

Or. en

Grozījums Nr. 397
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 69. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lai pārietu uz iekļaujošu ekoloģisku 
ekonomiku, ir pienācīgi jāņem vērā 
mijiedarbība starp sociāli ekonomiskiem 
un vides faktoriem. Uzlabojot mūsu 
izpratni par ilgtspējīgiem patēriņa un 
ražošanas modeļiem, to, kā darbības vai 
bezdarbības izmaksas var ņemt vērā 
precīzāk, kā izmaiņas indivīda un 

– lai pārietu uz iekļaujošu ekoloģisku 
ekonomiku, ir pienācīgi jāņem vērā 
mijiedarbība starp sociāli ekonomiskiem 
un vides faktoriem. Uzlabojot mūsu 
izpratni par ilgtspējīgiem patēriņa un 
ražošanas modeļiem, to, kā darbības vai 
bezdarbības izmaksas un ieguvumus var 
ņemt vērā precīzāk, kā izmaiņas indivīda 
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sabiedrības attieksmē palīdz sasniegt 
rezultātus vides jomā un kā Eiropas vidi 
ietekmē megatendences pasaulē, var 
palīdzēt mērķtiecīgāk virzīt politikas 
iniciatīvas uz resursu efektīvāku 
izmantošanu un slodzes mazināšanu videi,

un sabiedrības attieksmē palīdz sasniegt 
rezultātus vides jomā un kā Eiropas vidi 
ietekmē megatendences pasaulē, var 
palīdzēt mērķtiecīgāk virzīt politikas 
iniciatīvas uz resursu efektīvāku 
izmantošanu un slodzes mazināšanu videi,

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu izpratni par ilgtspējīgiem patēriņa un ražošanas modeļiem, ir jāņem vērā gan 
darbības un bezdarbības izmaksas, gan arī to ieguvumi.

Grozījums Nr. 398
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 69. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– joprojām pastāv neskaidrības par 
endokrīno sistēmu traucējošo vielu, 
maisījumu, produktos esošo ķīmisko vielu 
un nanomateriālu ietekmi uz cilvēku 
veselību un vidi. Šo neskaidrību 
mazināšana var paātrināt lēmumu 
pieņemšanu un ļaut turpmāk izstrādāt 
ķīmisko vielu acquis, lai labāk pievērstos 
problemātiskajām jomām, vienlaicīgi 
stimulējot ķīmisko vielu ilgtspējīgāku 
izmantošanu. Labāka izpratne par vides 
faktoriem, kas ietekmē cilvēku veselību, 
ļautu veikt preventīvus politikas 
pasākumus,

– lai gan joprojām pastāv neskaidrības par 
endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošo 
vielu, maisījumu, produktos esošo ķīmisko 
vielu un nanomateriālu pilnīgu ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi, jaunākie pētījumi 
rāda, ka endokrīnās sistēmas traucējumus 
izraisošām vielām var būt veselībai kaitīga 
iedarbība, jo īpaši attiecībā uz grūtniecēm 
un bērnu attīstību. Tas pilnīgi pamato 
piesardzības pasākumus. Turklāt pastāv 
bažas par produktos esošo ķīmisko vielu, 
nanomateriālu un līdzīgu progresīvu 
materiālu iespējamo kombinēto ietekmi uz 
vidi un veselību. Esošo zināšanu 
izmantošana, kā arī nepārtraukti centieni 
novērst atlikušās nepilnības zināšanās, 
cita starpā izmantojot biomonitoringu un 
vides monitoringu, var paātrināt lēmumu 
pieņemšanu un ļaut turpmāk izstrādāt 
ķīmisko vielu acquis, lai labāk pievērstos 
problemātiskajām jomām, kā arī palīdzēt 
veicināt ilgtspējīgāku pieeju ķīmisko vielu 
izmantošanai. Labāka izpratne par vides 
faktoriem un iedarbības līmeņiem, kas 
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ietekmē cilvēku veselību un vidi, ļautu 
veikt preventīvus politikas pasākumus,

Or. en

Pamatojums

Kā uzsvērts Å. Westlund ziņojumā, ko Eiropas Parlaments pieņēmis 2013. gada martā, 
zinātnes atziņas par vielu, jo īpaši endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošo vielu, negatīvo 
ietekmi jau ir pieejamas, un tas liek veikt pasākumus un piemērot piesardzības principu. 
Turklāt zināšanas par ķīmisko vielu, nanomateriālu un līdzīgu progresīvu materiālu 
kombinēto ietekmi ir jāiekļauj vides politikā un nepilnības zināšanās ir pienācīgi jānovērš.

Grozījums Nr. 399
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 69. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– joprojām pastāv neskaidrības par 
endokrīno sistēmu traucējošo vielu, 
maisījumu, produktos esošo ķīmisko vielu 
un nanomateriālu ietekmi uz cilvēku 
veselību un vidi. Šo neskaidrību 
mazināšana var paātrināt lēmumu 
pieņemšanu un ļaut turpmāk izstrādāt 
ķīmisko vielu acquis, lai labāk pievērstos 
problemātiskajām jomām, vienlaicīgi 
stimulējot ķīmisko vielu ilgtspējīgāku 
izmantošanu. Labāka izpratne par vides 
faktoriem, kas ietekmē cilvēku veselību, 
ļautu veikt preventīvus politikas 
pasākumus,

– lai gan pieejamās zināšanas par 
endokrīnās sistēmas traucējumus 
izraisošo ķīmisko vielu negatīvo ietekmi, 
jo īpaši uz bērnu attīstību, aizvien pieaug
un tas pilnīgi pamato piesardzības 
pasākumus, joprojām pastāv neskaidrības 
par endokrīnās sistēmas traucējumus 
izraisošo vielu, maisījumu, produktos 
esošo ķīmisko vielu un nanomateriālu 
pilnīgu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. 
Šo neskaidrību mazināšana var paātrināt 
lēmumu pieņemšanu un ļaut turpmāk 
izstrādāt ķīmisko vielu acquis, lai labāk 
pievērstos problemātiskajām jomām, 
vienlaicīgi stimulējot ķīmisko vielu 
ilgtspējīgāku izmantošanu. Labāka izpratne 
par vides faktoriem, kas ietekmē cilvēku 
veselību, ļautu veikt preventīvus politikas 
pasākumus,

Or. en
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Grozījums Nr. 400
Gaston Franco

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 69. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– joprojām pastāv neskaidrības par 
endokrīno sistēmu traucējošo vielu, 
maisījumu, produktos esošo ķīmisko vielu 
un nanomateriālu ietekmi uz cilvēku 
veselību un vidi. Šo neskaidrību 
mazināšana var paātrināt lēmumu 
pieņemšanu un ļaut turpmāk izstrādāt 
ķīmisko vielu acquis, lai labāk pievērstos 
problemātiskajām jomām, vienlaicīgi 
stimulējot ķīmisko vielu ilgtspējīgāku 
izmantošanu. Labāka izpratne par vides 
faktoriem, kas ietekmē cilvēku veselību, 
ļautu veikt preventīvus politikas 
pasākumus,

– joprojām pastāv neskaidrības par 
endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošo
vielu, maisījumu, produktos esošo ķīmisko 
vielu un nanomateriālu ietekmi uz cilvēku 
veselību un vidi. Dalībvalstis, kas šajā 
jomā ir guvušas vislielākos panākumus, 
tiek aicinātas savas zināšanas un pieredzi
līdzdalīt citām ES dalībvalstīm, un, ja 
nepieciešams, pēc ietekmes novērtējuma 
tās varētu atbalstīt saskaņotu ES 
pasākumu ieviešanu šo zināšanu 
uzlabošanai, jo īpaši nanomateriālu jomā.
Esošo neskaidrību mazināšana, 
pamatojoties uz vienotām definīcijām un 
zinātniskiem datiem par konkrētām 
vielām raksturīgo bīstamību, pētījumu 
veicināšana un, ja nepieciešams, 
piesardzības, kā arī proporcionalitātes 
principa piemērošana var atvieglot
lēmumu pieņemšanu un ļaut turpmāk 
izstrādāt ķīmisko vielu acquis, lai labāk 
pievērstos problemātiskajām jomām, 
vienlaicīgi stimulējot ķīmisko vielu 
ilgtspējīgāku izmantošanu. Labāka izpratne 
par vides faktoriem, kas ietekmē cilvēku 
veselību, ļautu veikt preventīvus politikas 
pasākumus,

Or. fr

Grozījums Nr. 401
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 69. punkts – 3. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– joprojām pastāv neskaidrības par 
endokrīno sistēmu traucējošo vielu, 
maisījumu, produktos esošo ķīmisko vielu 
un nanomateriālu ietekmi uz cilvēku 
veselību un vidi. Šo neskaidrību 
mazināšana var paātrināt lēmumu 
pieņemšanu un ļaut turpmāk izstrādāt 
ķīmisko vielu acquis, lai labāk pievērstos 
problemātiskajām jomām, vienlaicīgi 
stimulējot ķīmisko vielu ilgtspējīgāku 
izmantošanu. Labāka izpratne par vides 
faktoriem, kas ietekmē cilvēku veselību, 
ļautu veikt preventīvus politikas 
pasākumus,

– joprojām pastāv neskaidrības par 
endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošo
vielu, maisījumu, produktos esošo ķīmisko 
vielu un nanomateriālu ietekmi uz cilvēku 
veselību un vidi. Šo neskaidrību 
mazināšana var paātrināt lēmumu 
pieņemšanu un ļaut turpmāk izstrādāt 
ķīmisko vielu acquis, lai labāk pievērstos 
problemātiskajām jomām, vienlaicīgi 
stimulējot ķīmisko vielu ilgtspējīgāku 
izmantošanu. Labāka izpratne par vides 
faktoriem, kas ietekmē cilvēku veselību, 
ļautu veikt preventīvus politikas 
pasākumus. Tas būtu jādara, pēc iespējas 
izmantojot alternatīvas metodes, lai 
samazinātu izmēģinājumos izmantoto 
dzīvnieku skaitu,

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav konkrēti norādīts, ka ir jāsamazina ķīmisko vielu izmēģinājumos 
izmantoto dzīvnieku skaits.

Grozījums Nr. 402
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 69. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lai nodrošinātu, ka visas nozares iegulda 
pūliņus cīņā pret klimata pārmaiņām, ir 
jābūt skaidram priekšstatam par 
siltumnīcefekta gāzu mērīšanu, 
monitoringu un datu vākšanu, kas šobrīd ir 
nepilnīga galvenajās nozarēs, piemēram, 
lauksaimniecībā.

– lai nodrošinātu, ka visas nozares iegulda 
pūliņus, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, 
ir jābūt skaidram priekšstatam par 
siltumnīcefekta gāzu mērīšanu, 
monitoringu un datu vākšanu.

Or. it
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Grozījums Nr. 403
Ewald Stadler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 69. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lai nodrošinātu, ka visas nozares iegulda 
pūliņus cīņā pret klimata pārmaiņām, ir 
jābūt skaidram priekšstatam par 
siltumnīcefekta gāzu mērīšanu, 
monitoringu un datu vākšanu, kas šobrīd ir 
nepilnīga galvenajās nozarēs, piemēram, 
lauksaimniecībā.

– lai nodrošinātu, ka visas nozares iegulda 
pūliņus cīņā pret klimata pārmaiņām, ir 
jābūt skaidram priekšstatam par 
siltumnīcefekta gāzu mērīšanu, 
monitoringu un datu vākšanu.

Or. de

Pamatojums

Atsauce uz lauksaimniecību kā vienīgo nozari, kurā datu vākšana it kā ir nepilnīga, nesniedz 
reālistisku priekšstatu. Saskaņā ar piemērojamām SEG uzskaites metodēm lauksaimniecība ir 
samazinājusi SEG emisijas visā Eiropā.

Grozījums Nr. 404
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 70. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

70. Jaunas un aktuālas problēmas, ko rada 
strauja tehnoloģiju attīstība (piemēram, 
nanomateriāli, netradicionāli enerģijas 
avoti, oglekļa uztveršana un uzglabāšana 
un elektromagnētiskie viļņi), kas apsteidz 
politikas izstrādes gaitu, sarežģī riska 
pārvaldību un var izraisīt konfliktējošas 
intereses, vajadzības un vēlmes. Tas 
savukārt var palielināt sabiedrības bažas un 
iespējamu naidīgumu pret jaunajām 
tehnoloģijām. Tāpēc ir jānodrošina 
plašākas un atklātas sabiedrības diskusijas 

70. Jaunas un aktuālas problēmas, ko rada 
strauja tehnoloģiju attīstība (piemēram, 
nanomateriāli un līdzīgi progresīvi 
materiāli, netradicionāli enerģijas avoti, 
oglekļa uztveršana un uzglabāšana un 
elektromagnētiskie viļņi), kura apsteidz 
politikas izstrādes gaitu, sarežģī riska 
pārvaldību un var izraisīt konfliktējošas 
intereses, vajadzības un vēlmes. Tas 
savukārt var palielināt sabiedrības bažas un 
iespējamu naidīgumu pret jaunajām 
tehnoloģijām. Tāpēc ir jānodrošina 
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par vides apdraudējumu un iespējamajiem 
kompromisiem, ko esam gatavi pieņemt, 
ņemot vērā dažkārt nepilnīgu vai neskaidru 
informāciju par aktuāliem riskiem un to, kā 
šādu risku gadījumā būtu jārīkojas. 
Sistemātiska pieeja vides apdraudējumu 
pārvaldībā uzlabos ES spēju sekot līdzi 
tehnoloģiju attīstībai un laikus uz to reaģēt,
tādējādi nodrošinot arī pārliecību 
sabiedrībai.

plašākas un atklātas sabiedrības diskusijas 
par vides apdraudējumu un iespējamajiem 
kompromisiem, ko esam gatavi pieņemt, 
ņemot vērā dažkārt nepilnīgu vai neskaidru 
informāciju par aktuāliem riskiem un to, kā 
šādu risku gadījumā būtu jārīkojas. 
Sistemātiska pieeja vides apdraudējumu 
pārvaldībā uzlabos ES spēju sekot līdzi 
tehnoloģiju attīstībai un laikus uz to reaģēt, 
tādējādi nodrošinot arī pārliecību 
sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Nākotnē var tikt radītas vēl nezināmas vielas un materiāli, tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka ar 
šādiem materiāliem un vielām saistītus jautājumus ir iespējams risināt tādā pašā veidā kā, 
piemēram, attiecībā uz nanomateriāliem.


