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Predlog spremembe 279
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

41. Da bi spremenili EU v z viri 
gospodarno, zeleno in konkurenčno 
nizkoogljično gospodarstvo, program 
zagotavlja, da bo do leta 2020:

41. Da bi dosegli konkurenčnost 
gospodarstva krožnega tipa, ki je 
nizkoogljično, gospodarno z viri ter 
spoštuje okolje in ekosisteme, bi moral
program zagotoviti, da bo do leta 2020:

Or. it

(Primerjaj s predlogom spremembe točke (b) odstavka 1 člena 2.)

Predlog spremembe 280
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

41. Da bi spremenili EU v z viri 
gospodarno, zeleno in konkurenčno 
nizkoogljično gospodarstvo, program 
zagotavlja, da bo do leta 2020:

41. Da bi spremenili EU v z viri 
gospodarno, okolju prijazno in 
konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo,
program zagotavlja, da bo do leta 2020:

Or. fr

Predlog spremembe 281
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) EU dosegla svoje podnebne in 
energetske cilje za leto 2020 in si 
prizadevala za zmanjšanje emisij 

(a) EU dosegla svoje podnebne in 
energetske cilje, skladne z gospodarskim 
ciklom in mednarodnim okvirom na 
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toplogrednih plinov za 80 – 95% do leta 
2050 v primerjavi z letom 1990, kot del 
svetovnega prizadevanja za omejitev 
povprečnega naraščanja temperature pod 
2° C.

podlagi Okvirne konvencije Združenih 
narodov o spremembi podnebja.

Or. it

Predlog spremembe 282
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) EU dosegla svoje podnebne in 
energetske cilje za leto 2020 in si 
prizadevala za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov za 80 – 95% do leta 
2050 v primerjavi z letom 1990, kot del 
svetovnega prizadevanja za omejitev 
povprečnega naraščanja temperature pod 
2° C.

(a) EU dosegla svoje podnebne in 
energetske cilje za leto 2020, določila 
okvir energetske in podnebne politike za 
leto 2030, ki temelji na zavezujočih ciljih 
za emisije toplogrednih plinov, obnovljive 
vire energije in energetsko učinkovitost,  
in si prizadevala za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov za 80 – 95% do leta 
2050 v primerjavi z letom 1990, kot del 
svetovnega prizadevanja za omejitev 
povprečnega naraščanja temperature pod 
2° C.

Or. de

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

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) EU dosegla svoje podnebne in 
energetske cilje za leto 2020 in si 
prizadevala za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov za 80 – 95% do leta 
2050 v primerjavi z letom 1990, kot del 

(a) EU dosegla svoje podnebne in 
energetske cilje za leto 2020 in si 
prizadevala za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov za 80 – 95% do leta 
2050 v primerjavi z letom 1990, kot del 
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svetovnega prizadevanja za omejitev 
povprečnega naraščanja temperature pod 
2° C.

svetovnega prizadevanja za omejitev 
povprečnega naraščanja temperature pod 
2 °C. Sprejeti bodo podnebni in energetski 
cilji do leta 2030 in drugi mejniki za 
energetsko učinkovitost in energijo iz 
obnovljivih virov.

Or. en

Predlog spremembe 284
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Splošen vpliv industrije EU na okolje v 
vseh večjih industrijskih sektorjih bistveno 
zmanjšan, učinkovitost virov pa povečana.

(b) Splošni vpliv industrije EU na okolje v 
vseh večjih industrijskih sektorjih bistveno 
zmanjšan, učinkovitost virov pa povečana 
zaradi tržnih spodbud in spodbud, s 
katerimi se nagrajuje najboljša praksa v 
podjetjih. Učinkovitost virov v proizvodni 
verigi in življenjskem ciklu proizvodov se 
bo lahko merila in primerjala z 
referenčnimi vrednostmi.

Or. en

Predlog spremembe 285
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Splošen vpliv industrije EU na okolje v 
vseh večjih industrijskih sektorjih bistveno 
zmanjšan, učinkovitost virov pa povečana.

(b) Splošni vpliv industrije EU na okolje v 
vseh večjih industrijskih sektorjih bistveno 
zmanjšan, učinkovitost rabe virov pa 
povečana zaradi načel kaskadne uporabe 
surovin.

Or. en
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Obrazložitev

Cilj učinkovitejše rabe virov bi moral temeljiti na kaskadni uporabi surovin, saj bi tako 
zagotovili najvišjo dodano vrednost.

Predlog spremembe 286
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Splošen vpliv proizvodnje in potrošnje 
na okolje zmanjšan, zlasti v živilskem in 
stanovanjskem sektorju ter sektorju 
mobilnosti.

(c) Zmanjšane strukturne spremembe v 
proizvodnji, tehnologiji in inovacijah ter 
vzorcih potrošnje in življenjskem slogu pa 
tudi splošni vpliv proizvodnje in potrošnje 
na okolje, zlasti v živilskem in 
stanovanjskem sektorju ter sektorju 
mobilnosti.

Or. en

Predlog spremembe 287
João Ferreira, Sabine Wils

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Vpliv živilskega in stanovanjskega 
sektorja ter sektorja mobilnosti zmanjšan 
hkrati z zmanjšanjem stroškov za javnost, 
in sicer z ukrepi prostorskega 
načrtovanja, kakovostnim in poceni 
javnim prevozom, zmanjšanjem prometa v 
življenjskem ciklu proizvodov ter pravili in 
gospodarskimi pobudami, ki bodo 
spodbujali lokalno proizvodnjo hrane in 
bližino med domom in delovnim mestom. 

Or. pt
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Predlog spremembe 288
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Preprečeno uničevanje gozdov. Blago 
in proizvodi, povezani s krčenjem gozdov, 
odpravljeni s trga EU.

Or. en

Predlog spremembe 289
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Ravnanje z odpadki kot virom varno, 
nastajanje odpadkov na prebivalca 
absolutno zmanjšano, energetska 
predelava odpadkov na materiale, ki jih ni 
mogoče reciklirati omejena in odlaganje 
na odlagališča učinkovito odpravljeno.

(d) Ravnanje z odpadki kot virom varno, 
nastajanje odpadkov v razmerju do BDP 
zmanjšano, predvsem končni potrošniški 
odpadki, ki se dajo reciklirati in 
kompostirati, postopoma izločeni iz tokov 
odlaganja v tokove recikliranja in 
predelave.

Or. en

Predlog spremembe 290
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Ravnanje z odpadki kot virom varno, 
nastajanje odpadkov na prebivalca 

(d) Ravnanje z odpadki kot virom varno, 
nastajanje odpadkov glede na BDP 
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absolutno zmanjšano, energetska 
predelava odpadkov na materiale, ki jih ni
mogoče reciklirati omejena in odlaganje 
na odlagališča učinkovito odpravljeno.

zmanjšano, in da bodo odpadki, ki jih je
mogoče reciklirati in kompostirati, 
učinkovito uporabljeni za reciklažo in 
predelavo.

Or. it

Predlog spremembe 291
Kārlis Šadurskis

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Ravnanje z odpadki kot virom varno, 
nastajanje odpadkov na prebivalca 
absolutno zmanjšano, energetska 
predelava odpadkov na materiale, ki jih ni 
mogoče reciklirati omejena in odlaganje na
odlagališča učinkovito odpravljeno.

(d) Ravnanje z odpadki kot virom varno, 
nastajanje odpadkov na prebivalca 
zmanjšano, energetska predelava odpadkov 
omejena na materiale, ki jih ni mogoče 
reciklirati, in odlaganje na odlagališča 
zmanjšano, upoštevaje odloge iz člena 
5(2) direktive o odlagališčih odpadkov 
1999/31/ES.

Or. en

Predlog spremembe 292
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Ravnanje z odpadki kot virom varno, 
nastajanje odpadkov na prebivalca 
absolutno zmanjšano, energetska predelava 
odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče 
reciklirati omejena in odlaganje na 
odlagališča učinkovito odpravljeno.

(d) Ravnanje z odpadki kot virom varno, 
nastajanje odpadkov na prebivalca 
absolutno zmanjšano, energetska predelava 
odpadkov omejena na materiale, ki jih ni 
mogoče reciklirati, kompostirati in sežgati,
in odlaganje na odlagališča učinkovito 
odpravljeno.

Or. en
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Predlog spremembe 293
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Ravnanje z odpadki kot virom varno, 
nastajanje odpadkov na prebivalca 
absolutno zmanjšano, energetska predelava 
odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče 
reciklirati omejena in odlaganje na 
odlagališča učinkovito odpravljeno.

(d) Ravnanje z odpadki kot virom varno, 
nastajanje odpadkov na prebivalca 
absolutno zmanjšano, energetska predelava 
odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče 
reciklirati omejena in odlaganje na 
odlagališča postopoma učinkovito 
odpravljeno v skladu z dejanskimi 
zmožnostmi posamezne države članice za 
uresničitev tega cilja.

Or. lt

Predlog spremembe 294
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Ravnanje z odpadki kot virom varno, 
nastajanje odpadkov na prebivalca 
absolutno zmanjšano, energetska predelava 
odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče 
reciklirati omejena in odlaganje na 
odlagališča učinkovito odpravljeno.

(d) Nastajanje odpadkov preprečeno, 
ravnanje z odpadki kot virom varno, 
nastajanje odpadkov na prebivalca 
absolutno zmanjšano, energetska predelava 
odpadkov omejena na materiale, ki jih ni 
mogoče kompostirati in reciklirati, in 
odlaganje na odlagališča učinkovito 
odpravljeno.

Or. en

Predlog spremembe 295
Giancarlo Scottà
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Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Popolno izvajanje svežnja pravil EU na 
področjih energije in podnebnih sprememb 
in dogovor glede okvira podnebne in 
energetske politike za obdobje po letu 
2020.

(a) Začasna ustavitev svežnja pravil na 
področju energije in podnebnih sprememb, 
z izjemo standardov za energetsko 
učinkovitost, dokler ne bo na mednarodni 
ravni podpisan sporazum o novem 
instrumentu, ki bo pravno zavezujoč na 
globalni ravni, da bi kot del svetovnega 
prizadevanja za omejitev povprečnega 
naraščanja temperature pod 2° C 
zmanjšali emisije toplogrednih plinov za 
80 – 95% do leta 2050 glede na vrednosti 
iz leta 1990.

Or. it

Predlog spremembe 296
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Popolno izvajanje svežnja pravil EU na 
področjih energije in podnebnih sprememb 
in dogovor glede okvira podnebne in 
energetske politike za obdobje po letu 
2020.

(a) Popolno izvajanje svežnja pravil EU na 
področjih energije in podnebnih sprememb 
in pripravljenost na delo pri okviru
podnebne in energetske politike za obdobje 
po letu 2020.

Or. en

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

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Popolno izvajanje svežnja pravil EU na 
področjih energije in podnebnih sprememb 
in dogovor glede okvira podnebne in 
energetske politike za obdobje po letu 
2020.

(a) Popolno izvajanje svežnja pravil EU na 
področjih energije in podnebnih sprememb 
in dogovor glede okvira podnebne in 
energetske politike za obdobje po letu 
2020, in sicer z določitvijo treh 
zavezujočih ciljev za leto 2030, skladnih z 
mejniki iz načrta za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika do leta 2050, vključno z 
oceno, da bi podnebni cilj za leto 2020 
zvišali na 30 %.

Or. en

Predlog spremembe 298
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Posplošitev uporabe „najboljših 
razpoložljivih tehnologij“ in povečanje 
prizadevanj za spodbujanje uvajanja 
nastajajočih inovativnih tehnologij, 
postopkov in storitev.

(b) Posplošitev uporabe „najboljših 
razpoložljivih tehnologij“ v povezavi z 
direktivo o industrijskih emisijah in 
povečanje prizadevanj za spodbujanje 
uvajanja nastajajočih inovativnih 
tehnologij, postopkov in storitev.

Or. en

Predlog spremembe 299
João Ferreira, Sabine Wils

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Zmanjšanje uporabe embalaže in 
prometa v življenjskem ciklu proizvodov.
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Or. pt

Predlog spremembe 300
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Spodbujanje javnih in zasebnih 
prizadevanj za raziskave in inovacije, 
potrebnih za razvoj inovativnih tehnologij, 
sistemov in poslovnih modelov, ki bodo 
pospešili prehod v nizkoogljično 
gospodarstvo, ki učinkovito izrablja vire, 
ter znižali stroške takšnega prehoda.

(c) Spodbujanje javnih in zasebnih 
prizadevanj za raziskave in inovacije, 
potrebnih za razvoj inovativnih tehnologij, 
sistemov in poslovnih modelov, ki bodo 
omogočili, da bo nizkoogljično 
gospodarstvo, ki učinkovito izrablja vire, 
bolj konkurenčno in stroškovno 
učinkovito.

Or. it

Predlog spremembe 301
Christa Klaß, Britta Reimers

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Spodbujanje javnih in zasebnih 
prizadevanj za raziskave in inovacije, 
potrebnih za razvoj inovativnih tehnologij, 
sistemov in poslovnih modelov, ki bodo 
pospešili prehod v nizkoogljično 
gospodarstvo, ki učinkovito izrablja vire, 
ter znižali stroške takšnega prehoda.

(c) Spodbujanje javnih in zasebnih 
prizadevanj za raziskave in inovacije, 
potrebnih za razvoj inovativnih tehnologij, 
sistemov in poslovnih modelov, ki bodo 
pospešili prehod v nizkoogljično 
gospodarstvo, ki učinkovito izrablja vire,
prispevali k temu, da se bodo izgube 
hrane v celotni prehranski verigi bistveno 
zmanjšale, ter znižali stroške takšnega 
prehoda.

Or. de
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Predlog spremembe 302
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Opredelitev kazalnikov in ciljev za 
učinkovito rabo virov do leta 2015 na 
podlagi načrta za učinkovito rabo virov. 
Uvedba vodilnega kazalnika in cilja v 
okviru evropskega semestra, ki ga bo 
dopolnjeval pregled kazalnikov za rabo 
zemljišč, ogljika, vode in surovin.

Or. en

Predlog spremembe 303
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) Opredelitev kazalnikov in določitev 
ciljev za učinkovito rabo virov do leta 
2015.

Or. en

Predlog spremembe 304
Jo Leinen

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Oblikovanje skladnejšega okvira za 
trajnostno proizvodnjo in potrošnjo. 
Pregled zakonodaje o proizvodih z 
namenom izboljšanja okoljske 

(d) Oblikovanje skladnejšega zakonskega
okvira za trajnostno proizvodnjo in 
potrošnjo, ki bi zajemal ves proizvodni 
cikel od trajnostnega ravnanja z viri do 
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učinkovitosti in učinkovitosti virov 
proizvodov v njihovem celotnem 
življenjskem ciklu. Določanje ciljev za 
zmanjšanje splošnega vpliva potrošnje.

predelave ob koncu življenjske dobe. 
Pregled zakonodaje o proizvodih z 
namenom izboljšanja okoljske 
učinkovitosti proizvodov in učinkovitosti 
rabe virov za proizvode v njihovem 
celotnem življenjskem ciklu, večja 
doslednost med obstoječimi instrumenti in 
razvoj pionirskega pristopa. Spodbuditev 
povpraševanja potrošnikov po okoljsko 
trajnostnih proizvodih in storitvah, tako 
da bodo bolj dostopni, cenovno ugodni, 
funkcionalni in privlačni. Določitev ciljev 
za zmanjšanje splošnega vpliva potrošnje 
do leta 2015.

Or. en

Predlog spremembe 305
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Oblikovanje skladnejšega okvira za 
trajnostno proizvodnjo in potrošnjo. 
Pregled zakonodaje o proizvodih z 
namenom izboljšanja okoljske 
učinkovitosti in učinkovitosti virov 
proizvodov v njihovem celotnem 
življenjskem ciklu. Določanje ciljev za 
zmanjšanje splošnega vpliva potrošnje.

(d) Oblikovanje skladnejšega okvira za 
trajnostno proizvodnjo in potrošnjo, po 
potrebi tudi z združitvijo obstoječih 
instrumentov v skladen zakonski okvir. 
Pregled zakonodaje o proizvodih z 
namenom izboljšanja okoljske 
učinkovitosti in učinkovitosti virov 
proizvodov v njihovem celotnem 
življenjskem ciklu. Spodbuditev 
povpraševanja potrošnikov po okoljsko 
trajnostnih proizvodih in storitvah. Razvoj 
kazalnikov in določitev ciljev za 
zmanjšanje splošnega vpliva potrošnje.

Or. en

Predlog spremembe 306
Margrete Auken
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Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Oblikovanje skladnejšega okvira za 
trajnostno proizvodnjo in potrošnjo. 
Pregled zakonodaje o proizvodih z 
namenom izboljšanja okoljske 
učinkovitosti in učinkovitosti virov 
proizvodov v njihovem celotnem 
življenjskem ciklu. Določanje ciljev za 
zmanjšanje splošnega vpliva potrošnje.

(d) Oblikovanje skladnejšega okvira za 
trajnostno proizvodnjo in potrošnjo. 
Pregled zakonodaje o proizvodih z 
namenom izboljšanja okoljske 
učinkovitosti in učinkovitosti virov 
proizvodov v njihovem celotnem 
življenjskem ciklu. Določitev ciljev za 
zmanjšanje splošnega vpliva potrošnje in 
omejitev dostopa na trg za proizvode, ki so 
dokazano škodljivi za okolje.

Or. en

Obrazložitev

Nestrupeno, čisto in zdravo okolje in inovacije za varne potrošniške proizvode lahko 
dosežemo samo, če bodo okolju škodljivi proizvodi prepovedani.

Predlog spremembe 307
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Oblikovanje skladnejšega okvira za 
trajnostno proizvodnjo in potrošnjo. 
Pregled zakonodaje o proizvodih z 
namenom izboljšanja okoljske 
učinkovitosti in učinkovitosti virov
proizvodov v njihovem celotnem 
življenjskem ciklu. Določanje ciljev za 
zmanjšanje splošnega vpliva potrošnje.

(d) Oblikovanje skladnejšega okvira za 
trajnostno proizvodnjo in potrošnjo. 
Pregled zakonodaje o proizvodih z 
namenom izboljšanja okoljske 
učinkovitosti proizvodov in učinkovitosti 
rabe virov za proizvode v njihovem 
celotnem življenjskem ciklu, upoštevaje 
načela kaskadne uporabe surovin.
Določitev ciljev za zmanjšanje splošnega 
vpliva potrošnje.

Or. en
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Predlog spremembe 308
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d a) Povečanje prizadevanj za uresničitev 
cilja, da bi uveljavili merila zelenega 
javnega naročanja pri vsaj 50 % javnih 
razpisov in oblikovanje prostovoljne 
mreže evropskih podjetij za zelena javna 
naročila.

Or. en

Predlog spremembe 309
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) V celoti izvajati zakonodajo EU o 
odpadkih. To bo vključevalo uporabo 
hierarhije ravnanja z odpadki ter 
učinkovito uporabo tržnih instrumentov in 
ukrepov, s katerimi se zagotovi učinkovito 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, omejitev energetske predelave 
odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče 
reciklirati, uporabo recikliranih odpadkov 
kot pomemben in zanesljiv vir surovin za 
EU, varno ravnanje z nevarnimi odpadki 
in njihovo zmanjšano nastajanje, odprava
nezakonitih pošiljk odpadkov in odpravo
ovir za okolju prijazne dejavnosti 
recikliranja na notranjem trgu EU.

(e) V celoti izvajati zakonodajo EU o 
odpadkih in do leta 2020 doseči skoraj 
ničelno stopnjo odpadkov. To bo 
vključevalo uporabo hierarhije ravnanja z 
odpadki ter učinkovito uporabo tržnih 
instrumentov in ukrepov, s katerimi se bo 
zmanjšalo nastajanje odpadkov, 
spodbudila ponovna uporaba, zagotovilo 
visokokakovostno recikliranje in cikli 
nestrupenih surovin za uporabo 
recikliranih odpadkov kot pomembnega in 
zanesljivega vira surovin za EU, zagotovi 
se visokokakovosten sistem za ločevanje 
virov, energetska predelava odpadkov bo 
omejena na materiale, ki se jih ne da 
reciklirati in kompostirati, odlaganje 
odpadkov na odlagališča bo postopno 
dejansko ukinjeno, razen v zvezi z 
nekaterimi nevarnimi odpadki, za katere bi 
bilo odlaganje na odlagališčih 
najvarnejša metoda, nastajanje nevarnih 
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odpadkov bo znatno zmanjšano in se bo z 
njimi tudi sicer varno ravnalo. Odprava
nezakonitih pošiljk odpadkov in ovir za 
okolju prijazne dejavnosti recikliranja na 
notranjem trgu EU. Sistematično bo treba 
določiti ambiciozne cilje za recikliranje, 
ponovno uporabo in preprečevanje v vseh 
politikah EU, povezanih z odpadki.

Or. en

Predlog spremembe 310
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) V celoti izvajati zakonodajo EU o 
odpadkih. To bo vključevalo uporabo 
hierarhije ravnanja z odpadki ter 
učinkovito uporabo tržnih instrumentov in 
ukrepov, s katerimi se zagotovi učinkovito 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, omejitev energetske predelave 
odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče 
reciklirati, uporabo recikliranih odpadkov 
kot pomemben in zanesljiv vir surovin za 
EU, varno ravnanje z nevarnimi odpadki in 
njihovo zmanjšano nastajanje, odprava 
nezakonitih pošiljk odpadkov in odpravo 
ovir za okolju prijazne dejavnosti 
recikliranja na notranjem trgu EU.

(e) V celoti izvajati zakonodajo EU o 
odpadkih. To bo vključevalo uporabo 
hierarhije ravnanja z odpadki ter 
učinkovito uporabo tržnih instrumentov in 
ukrepov, s katerimi se zagotovi učinkovita 
uporaba odpadkov, ki jih je mogoče 
reciklirati in kompostirati, za reciklažo in 
predelavo, uporabo recikliranih odpadkov 
kot dopolnilen in zanesljiv vir surovin za 
EU, varno ravnanje z nevarnimi odpadki in 
njihovo zmanjšano nastajanje, odprava 
nezakonitih pošiljk odpadkov in odpravo 
ovir za okolju prijazne dejavnosti 
recikliranja na notranjem trgu EU.

Or. it

Predlog spremembe 311
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka e
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) V celoti izvajati zakonodajo EU o 
odpadkih. To bo vključevalo uporabo 
hierarhije ravnanja z odpadki ter
učinkovito uporabo tržnih instrumentov in
ukrepov, s katerimi se zagotovi učinkovito 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, omejitev energetske predelave 
odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče 
reciklirati, uporabo recikliranih odpadkov 
kot pomemben in zanesljiv vir surovin za 
EU, varno ravnanje z nevarnimi odpadki in 
njihovo zmanjšano nastajanje, odprava
nezakonitih pošiljk odpadkov in odpravo 
ovir za okolju prijazne dejavnosti 
recikliranja na notranjem trgu EU.

(e) V celoti izvajati zakonodajo EU o 
odpadkih. To bo vključevalo uporabo 
hierarhije ravnanja z odpadki v skladu z 
okvirno direktivo o odpadkih na podlagi 
pristopa življenjskega cikla, ter učinkovito 
uporabo ukrepov, s katerimi se bo 
zagotovila postopna preusmeritev končnih 
potrošniških odpadkov, ki jih je mogoče 
reciklirati in kompostirati, iz tokov 
odlaganja v tokove recikliranja in 
predelave, uporabo recikliranih odpadkov 
kot pomembnega in zanesljivega vira 
surovin za EU, varno ravnanje z nevarnimi 
odpadki in njihovo zmanjšano nastajanje, 
odpravo nezakonitih pošiljk odpadkov in 
odprava ovir za okolju prijazne dejavnosti 
recikliranja na notranjem trgu EU.

Or. en

Predlog spremembe 312
Karl-Heinz Florenz

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) V celoti izvajati zakonodajo EU o 
odpadkih. To bo vključevalo uporabo 
hierarhije ravnanja z odpadki ter 
učinkovito uporabo tržnih instrumentov in 
ukrepov, s katerimi se zagotovi učinkovito 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, omejitev energetske predelave 
odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče 
reciklirati, uporabo recikliranih odpadkov 
kot pomemben in zanesljiv vir surovin za 
EU, varno ravnanje z nevarnimi odpadki in 
njihovo zmanjšano nastajanje, odprava 
nezakonitih pošiljk odpadkov in odpravo
ovir za okolju prijazne dejavnosti 
recikliranja na notranjem trgu EU.

(e) V celoti izvajati zakonodajo EU o 
odpadkih. To bo vključevalo uporabo
petstopenjske hierarhije ravnanja z odpadki 
ter učinkovito uporabo tržnih instrumentov 
in ukrepov, s katerimi se zagotovi
postopna uvedba splošne prepovedi 
deponiranja odpadkov na ravni EU, 
omejitev energetske predelave odpadkov 
na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati in 
kompostirati, uporaba recikliranih 
odpadkov kot pomemben in zanesljiv vir 
surovin za EU ter v skladu s tem tudi 
povečanje ekonomske upravičenosti 
recikliranja in dvig povpraševanja po 
sekundarnih surovinah, varno ravnanje z 
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nevarnimi odpadki in njihovo zmanjšano 
nastajanje, odprava nezakonitih pošiljk 
odpadkov (med drugim tudi z okrepljenim 
nadzorom) in odprava ovir za okolju 
prijazne dejavnosti recikliranja na 
notranjem trgu EU.

Or. de

Predlog spremembe 313
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) V celoti izvajati zakonodajo EU o 
odpadkih. To bo vključevalo uporabo 
hierarhije ravnanja z odpadki ter 
učinkovito uporabo tržnih instrumentov in 
ukrepov, s katerimi se zagotovi učinkovito 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, omejitev energetske predelave 
odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče 
reciklirati, uporabo recikliranih odpadkov 
kot pomemben in zanesljiv vir surovin za 
EU, varno ravnanje z nevarnimi odpadki in 
njihovo zmanjšano nastajanje, odprava
nezakonitih pošiljk odpadkov in odpravo 
ovir za okolju prijazne dejavnosti 
recikliranja na notranjem trgu EU.

(e) V celoti izvajati zakonodajo EU o 
odpadkih. To bo vključevalo uporabo 
hierarhije ravnanja z odpadki ter 
učinkovito uporabo tržnih instrumentov in 
ukrepov, s katerimi se bo zagotovilo
učinkovito postopno ukinjanje odlaganja 
na odlagališče, zmanjšanje energetske 
predelave odpadkov iz materialov, ki jih ni 
mogoče reciklirati, uporabo recikliranih 
odpadkov kot pomemben in zanesljiv vir 
surovin za EU, varno ravnanje z nevarnimi 
odpadki in njihovo zmanjšano nastajanje, 
odpravo nezakonitih pošiljk odpadkov in 
odpravo ovir za okolju prijazne dejavnosti 
recikliranja na notranjem trgu EU.

Or. en

Predlog spremembe 314
Kārlis Šadurskis

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) V celoti izvajati zakonodajo EU o (e) V celoti izvajati zakonodajo EU o 
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odpadkih. To bo vključevalo uporabo 
hierarhije ravnanja z odpadki ter 
učinkovito uporabo tržnih instrumentov in 
ukrepov, s katerimi se zagotovi učinkovito 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, omejitev energetske predelave 
odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče 
reciklirati, uporabo recikliranih odpadkov 
kot pomemben in zanesljiv vir surovin za 
EU, varno ravnanje z nevarnimi odpadki in 
njihovo zmanjšano nastajanje, odprava
nezakonitih pošiljk odpadkov in odpravo 
ovir za okolju prijazne dejavnosti 
recikliranja na notranjem trgu EU.

odpadkih. To bo vključevalo uporabo 
hierarhije ravnanja z odpadki ter 
učinkovito uporabo tržnih instrumentov in 
ukrepov, s katerimi se bo zagotovilo
učinkovito zmanjšanje odlaganja na 
odlagališče, omejitev energetske predelave 
odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče 
reciklirati, uporabo recikliranih odpadkov 
kot pomemben in zanesljiv vir surovin za 
EU, varno ravnanje z nevarnimi odpadki in 
njihovo zmanjšano nastajanje, odpravo
nezakonitih pošiljk odpadkov in odpravo 
ovir za okolju prijazne dejavnosti 
recikliranja na notranjem trgu EU.

Or. en

Predlog spremembe 315
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) V celoti izvajati zakonodajo EU o 
odpadkih. To bo vključevalo uporabo 
hierarhije ravnanja z odpadki ter 
učinkovito uporabo tržnih instrumentov in 
ukrepov, s katerimi se zagotovi učinkovito 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, omejitev energetske predelave 
odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče 
reciklirati, uporabo recikliranih odpadkov 
kot pomemben in zanesljiv vir surovin za 
EU, varno ravnanje z nevarnimi odpadki in 
njihovo zmanjšano nastajanje, odprava
nezakonitih pošiljk odpadkov in odpravo 
ovir za okolju prijazne dejavnosti 
recikliranja na notranjem trgu EU.

(e) V celoti izvajati zakonodajo EU o 
odpadkih. To bo vključevalo uporabo 
hierarhije ravnanja z odpadki ter 
učinkovito uporabo tržnih instrumentov in 
ukrepov, s katerimi se bo zagotovilo
učinkovito postopno ukinjanje odlaganja 
na odlagališče, omejitev energetske 
predelave odpadkov na materiale, ki jih ni 
mogoče reciklirati, uporabo recikliranih 
odpadkov kot pomemben in zanesljiv vir 
surovin za EU, varno ravnanje z nevarnimi 
odpadki in njihovo zmanjšano nastajanje, 
skoraj popolno odpravo nezakonitih 
pošiljk odpadkov in odpravo ovir za okolju 
prijazne dejavnosti recikliranja na 
notranjem trgu EU.

Or. en
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Predlog spremembe 316
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) V celoti izvajati zakonodajo EU o 
odpadkih. To bo vključevalo uporabo 
hierarhije ravnanja z odpadki ter 
učinkovito uporabo tržnih instrumentov in 
ukrepov, s katerimi se zagotovi učinkovito 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, omejitev energetske predelave 
odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče 
reciklirati, uporabo recikliranih odpadkov 
kot pomemben in zanesljiv vir surovin za 
EU, varno ravnanje z nevarnimi odpadki in 
njihovo zmanjšano nastajanje, odprava
nezakonitih pošiljk odpadkov in odpravo 
ovir za okolju prijazne dejavnosti 
recikliranja na notranjem trgu EU.

(e) V celoti izvajati zakonodajo EU o 
odpadkih. To bo vključevalo uporabo 
hierarhije ravnanja z odpadki ter 
učinkovito uporabo tržnih instrumentov in 
ukrepov, s katerimi se bo zagotovilo
učinkovito postopno ukinjanje odlaganja 
na odlagališče, omejitev energetske 
predelave odpadkov na materiale, ki jih ni 
mogoče reciklirati, cikli nestrupenih 
surovin pa se bodo spodbujali, tako da bo 
lahko uporaba recikliranih odpadkov 
pomemben in zanesljiv vir surovin za EU, 
varno ravnanje z nevarnimi odpadki in 
njihovo zmanjšano nastajanje, odpravo
nezakonitih pošiljk odpadkov in odpravo 
ovir za okolju prijazne dejavnosti 
recikliranja na notranjem trgu EU.

Or. en

Predlog spremembe 317
Jo Leinen

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) V celoti izvajati zakonodajo EU o 
odpadkih. To bo vključevalo uporabo 
hierarhije ravnanja z odpadki ter 
učinkovito uporabo tržnih instrumentov in 
ukrepov, s katerimi se zagotovi učinkovito 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, omejitev energetske predelave 
odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče 
reciklirati, uporabo recikliranih odpadkov 
kot pomemben in zanesljiv vir surovin za 

(e) V celoti izvajati in okrepiti 
zakonodajo EU o odpadkih ter doseči 
skoraj ničelno stopnjo odpadkov. To bo 
vključevalo strogo uporabo hierarhije 
ravnanja z odpadki ter učinkovito uporabo 
tržnih instrumentov in ukrepov, s katerimi 
se bo zagotovilo učinkovito postopno 
ukinjanje odlaganja na odlagališče, 
omejitev energetske predelave odpadkov 
na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, 
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EU, varno ravnanje z nevarnimi odpadki in 
njihovo zmanjšano nastajanje, odprava 
nezakonitih pošiljk odpadkov in odpravo
ovir za okolju prijazne dejavnosti 
recikliranja na notranjem trgu EU.

cikli nestrupenih surovin pa se bodo 
spodbujali, tako da bo lahko uporaba
recikliranih odpadkov pomemben in 
zanesljiv vir surovin za EU, zagotovljen bo 
visokokakovosten sistem za ločevanje 
virov, varno ravnanje z nevarnimi odpadki 
in njihovo zmanjšano nastajanje, odprava 
nezakonitih pošiljk odpadkov in odprava
ovir za okolju prijazne dejavnosti 
recikliranja na notranjem trgu EU. Za to bo 
potreben sistematično pregledovati 
politike EU o odpadkih v skladu s 
premikom proti krožnemu gospodarstvu 
ter z določitvijo ambicioznih ciljev 
recikliranja in preprečevanja.

Or. en

Predlog spremembe 318
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) Razviti nove zakonske instrumente, ki 
bodo spodbudili učinkovitejšo rabo 
omejenih virov biomase, in sicer na 
podlagi ocene skupne razpoložljivosti, 
uvedbe načela kaskadne uporabe in 
podpornih ukrepov, s katerimi bomo 
zagotovili, da bo skupna količina 
uporabljene biomase v vseh sektorjih
omejena na toliko, kolikor je zmorejo 
ekosistemi trajnostno proizvesti.

Or. en

Predlog spremembe 319
João Ferreira, Sabine Wils

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka f
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) Izboljšanje učinkovitosti rabe vode z 
določitvijo ciljev na ravni povodij in 
uporabo tržnih mehanizmov, kot je 
določanje cen vode.

(f) Izboljšanje učinkovitosti rabe vode z 
določitvijo in spremljanjem ciljev v 
načrtih upravljanja povodij, okrepitev 
javnega upravljanja vodnih virov, 
ustvarjanje bolj kvalificiranih delovnih 
mest ter zagotavljanje ustreznih 
proračunskih sredstev in naložbenih 
zmogljivosti za storitve.

Or. pt

Predlog spremembe 320
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) Izboljšanje učinkovitosti rabe vode z 
določitvijo ciljev na ravni povodij in 
uporabo tržnih mehanizmov, kot je
določanje cen vode.

(f) Izboljšanje učinkovitosti rabe vode z 
določitvijo ciljev na ravni povodij na 
osnovi stroškovno najučinkovitejših tržnih 
mehanizmov, med drugim določanja cen 
vode.

Or. en

Predlog spremembe 321
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) Izboljšanje učinkovitosti rabe vode z 
določitvijo ciljev na ravni povodij in 
uporabo tržnih mehanizmov, kot je 
določanje cen vode.

(f) Izboljšanje učinkovitosti rabe vode z 
določitvijo ciljev na ravni povodij in 
uporabo tržnih mehanizmov, kot je 
določanje cen vode, ter z izboljšanim 
znanjem in informacijami, 
gospodarjenjem, naložbami in vključitvijo 
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vprašanj vode v druge politike.

Or. en

Predlog spremembe 322
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) Izboljšanje učinkovitosti rabe vode z 
določitvijo ciljev na ravni povodij in 
uporabo tržnih mehanizmov, kot je 
določanje cen vode.

(f) Izboljšanje učinkovitosti rabe vode z 
določitvijo ciljev na ravni povodij in 
uporabo tržnih mehanizmov, kot je 
določanje cen vode, kakor je predvideno v 
členu 9 okvirne direktive o vodah.

Or. en

Predlog spremembe 323
Gilles Pargneaux

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) Izboljšanje učinkovitosti rabe vode z 
določitvijo ciljev na ravni povodij in 
uporabo tržnih mehanizmov, kot je 
določanje cen vode.

f) Izboljšanje učinkovitosti rabe vode z 
določitvijo ciljev na ravni povodij, pa tudi 
za recikliranje odpadne vode, in uporabo 
tržnih mehanizmov, kot je določanje cen 
vode.

Or. fr

Predlog spremembe 324
Gaston Franco

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka f
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) Izboljšanje učinkovitosti rabe vode z 
določitvijo ciljev na ravni povodij in 
uporabo tržnih mehanizmov, kot je 
določanje cen vode.

f) Izboljšanje učinkovitosti rabe vode z 
določitvijo ciljev na ravni povodij s 
predpisi o uporabi očiščenih odpadnih 
voda, in uporabo tržnih mehanizmov, kot 
je določanje cen vode.

Or. fr

Obrazložitev

Voda, ki se vzame iz naravnega okolja in se nato vanj vrne, se mora obravnavati posebej. V 
skladu z načrtom za varovanje evropskih vodnih virov si bo Komisija prizadevala za določitev 
najprimernejšega instrumenta na ravni EU, s katerim bo spodbudila ponovno uporabo vode, 
tako da bo opravila ustrezno presojo vplivov na okolje in zagotovila ohranitev visoke ravni 
varovanja javnega zdravja in okolja.

Predlog spremembe 325
João Ferreira, Sabine Wils

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) Zagotavljanje ustrezne količine in 
kakovosti vodnih rezerv, osredotočanje na 
vodne vire za človeško uporabo, zlasti z 
ohranjanjem in izboljšanjem naravnih in 
umetnih rezervoarjev, namenjanje 
posebne pozornosti upravljanju 
podzemnih vodonosnikov in zadrževanju 
vode v tleh ter spremljanje in preverjanje 
skladiščenja in kakovosti vode.

Or. pt

Predlog spremembe 326
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka f a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) Upoštevanje ukrepov evropske 
strategije za biogospodarstvo pri 
trajnostni proizvodnji in uporabi 
obnovljivih virov energije.

Or. en

Predlog spremembe 327
Dan Jørgensen

Predlog sklepa
Priloga I – točka 41 – pododstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) Določitev novih pravil za zeleno javno 
naročanje za prehrambene izdelke, tudi 
okoljskih meril in meril dobrega počutja 
živali.

Or. en

Predlog spremembe 328
João Ferreira, Sabine Wils

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

44. Dostop do vode zadovoljive kakovosti 
ostaja težava na številnih podeželskih 
območjih v EU, pri čemer je zagotavljanje 
kakovostnih kopalnih voda v Evropi 
ugodno za zdravje ljudi in turistično 
industrijo EU. Škodljive posledice poplav 
za zdravje ljudi in gospodarske dejavnosti 
so vse pogostejše, kar je mogoče delno
pripisati spremembam hidrološkega kroga 
in rabe zemljišč.

44. Dostop do vode zadovoljive kakovosti 
ostaja težava na številnih podeželskih 
območjih v EU, pri čemer je zagotavljanje 
kakovostnih kopalnih voda v Evropi 
ugodno za zdravje ljudi in turistično 
industrijo EU. Škodljive posledice poplav 
za zdravje ljudi in gospodarske dejavnosti 
so vse pogostejše, kar je treba pripisati 
predvsem neustrezni teritorialni politiki in 
namembnosti poplavnih ravnic.
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Or. pt

Predlog spremembe 329
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

44. Dostop do vode zadovoljive kakovosti 
ostaja težava na številnih podeželskih 
območjih v EU, pri čemer je zagotavljanje 
kakovostnih kopalnih voda v Evropi
ugodno za zdravje ljudi in turistično 
industrijo EU. Škodljive posledice poplav 
za zdravje ljudi in gospodarske dejavnosti 
so vse pogostejše, kar je mogoče delno 
pripisati spremembam hidrološkega kroga 
in rabe zemljišč.

44. Dostop do vode zadovoljive kakovosti 
in ureditev zbiranja in čiščenja odpadne 
vode sta še vedno neustrezna na številnih 
podeželskih območjih v EU, pri čemer je 
zagotavljanje kakovostnih kopalnih voda v 
Evropi ugodno za zdravje ljudi in turistično 
industrijo EU. Škodljive posledice poplav 
za zdravje ljudi in gospodarske dejavnosti 
so vse pogostejše, kar je mogoče delno 
pripisati spremembam hidrološkega kroga 
in rabe zemljišč.

Or. lt

Predlog spremembe 330
Ewald Stadler

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

44. Dostop do vode zadovoljive kakovosti 
ostaja težava na številnih podeželskih 
območjih v EU, pri čemer je zagotavljanje 
kakovostnih kopalnih voda v Evropi 
ugodno za zdravje ljudi in turistično 
industrijo EU. Škodljive posledice poplav 
za zdravje ljudi in gospodarske dejavnosti 
so vse pogostejše, kar je mogoče delno 
pripisati spremembam hidrološkega kroga 
in rabe zemljišč.

44. Dostop do vode zadovoljive kakovosti 
ostaja težava na številnih podeželskih 
območjih v EU, pri čemer je zagotavljanje 
kakovostnih kopalnih voda v Evropi 
ugodno za zdravje ljudi in turistično 
industrijo EU. Privatizacija oskrbe z vodo 
je povzročila ogrožanje zdravja, zlasti tam, 
kjer so vodne pravice pridobili veliki 
koncerni. Za ohranitev, izboljšanje in 
varovanje kakovosti vode je nujna 
prepoved privatizacije na področju oskrbe 
s pitno vodo. Škodljive posledice poplav za 
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zdravje ljudi in gospodarske dejavnosti so 
vse pogostejše, kar je mogoče delno 
pripisati spremembam hidrološkega kroga 
in rabe zemljišč.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi privatizacije oskrbe z vodo na Portugalskem so se cene dvignile za 400 odstotkov, 
kakovost vode pa se je poslabšala. Boj za vodo se bo v naslednjih letih še okrepil, zato mora 
oskrba z vodo ostati v javni lasti oziroma mora biti spet močneje pod javnim nadzorom.

Predlog spremembe 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

44. Dostop do vode zadovoljive kakovosti 
ostaja težava na številnih podeželskih 
območjih v EU, pri čemer je zagotavljanje 
kakovostnih kopalnih voda v Evropi 
ugodno za zdravje ljudi in turistično 
industrijo EU. Škodljive posledice poplav 
za zdravje ljudi in gospodarske dejavnosti 
so vse pogostejše, kar je mogoče delno 
pripisati spremembam hidrološkega kroga 
in rabe zemljišč.

44. Dostop do vode zadovoljive kakovosti 
ostaja težava na številnih podeželskih 
območjih v EU, pri čemer je zagotavljanje 
kakovostnih kopalnih voda v Evropi 
ugodno za zdravje ljudi in turistično 
industrijo EU. Škodljive posledice poplav 
za zdravje ljudi in gospodarske dejavnosti 
so vse pogostejše, kar je mogoče delno 
pripisati spremembam hidrološkega kroga 
in rabe zemljišč. Zaradi zagotovitve 
skladnosti z zakonodajo EU o vodah je 
treba sprejeti ukrepe za ponovno 
vzpostavitev naravnih rečnih bregov in 
pogozditev bližnjih območij.

Or. es

Predlog spremembe 332
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 42
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

42. Okoljska zakonodaja EU je zagotovila 
pomembne koristi za javno zdravje in 
dobro počutje. Vendar vode, 
onesnaževanje zraka in kemikalije ostajajo 
med glavnimi okoljskimi vprašanji javnosti 
v EU. Po oceni Svetovne zdravstvene 
organizacije okoljski stresorji povzročijo 
15–20 % vseh smrti v 53 evropskih 
državah. Po podatkih OECD bo 
onesnaženost zraka v mestih do leta 2050 
postala glavni okoljski vzrok umrljivosti po 
vsem svetu.

42. Okoljska zakonodaja EU je zagotovila 
pomembne koristi za javno zdravje in 
dobro počutje. Vendar vode, 
onesnaževanje zraka, kemikalije in 
onesnaževanje s hrupom ostajajo med 
glavnimi okoljskimi vprašanji javnosti v 
EU. Po oceni Svetovne zdravstvene 
organizacije okoljski stresorji povzročijo 
15–20 % vseh smrti v 53 evropskih 
državah. Po podatkih OECD bo 
onesnaženost zraka v mestih do leta 2050 
postala glavni okoljski vzrok umrljivosti po 
vsem svetu.

Or. es

Predlog spremembe 333
Christofer Fjellner

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

45. EU zaradi nepopolnega izvajanja 
obstoječe politike ne more doseči ustreznih 
standardov kakovosti vode. EU bo 
posodobila cilje v skladu z najnovejšimi 
znanstvenimi spoznanji in si bolj dejavno 
prizadevala zagotoviti sinergije z drugimi 
cilji politike na področjih, kot so podnebne 
spremembe, biotska raznovrstnost ter 
morsko in kopensko okolje. Zmanjšanje 
nekaterih onesnaževal zraka lahko na 
primer pomembno prispeva k ublažitvi 
podnebnih sprememb. Nadaljnja 
prizadevanja na tem področju bodo 
obravnavana s celovitim pregledom 
zakonodaje EU na področju kakovosti 
zraka in načrta za varovanje evropskih 
vodnih virov.

45. EU zaradi nepopolnega izvajanja 
obstoječe politike ne more doseči ustreznih 
standardov kakovosti vode. EU bo 
posodobila cilje v skladu z najnovejšimi 
znanstvenimi spoznanji in si bolj dejavno 
prizadevala zagotoviti sinergije z drugimi 
cilji politike na področjih, kot so podnebne 
spremembe, biotska raznovrstnost ter 
morsko in kopensko okolje. Zmanjšanje 
nekaterih onesnaževal zraka, tudi ukrepov 
za zmanjšanje SO2 in kratkoživih 
onesnaževalcev ozračja, lahko na primer 
pomembno prispeva k ublažitvi podnebnih 
sprememb in boljši kakovosti zraka. 
Nadaljnja prizadevanja na tem področju 
bodo obravnavana s celovitim pregledom 
zakonodaje EU na področju kakovosti 
zraka, direktiv 2005/33/ES in 1999/32/ES 
ter načrta za varovanje evropskih vodnih 
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virov.

Or. en

Predlog spremembe 334
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

48. Horizontalna zakonodaja o kemikalijah 
(REACH ter uredbe o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju) zagotavlja 
osnovno varstvo zdravja ljudi in okolja ter 
spodbuja uporabo razvijajočih se metod 
testiranja brez preskusov na živalih. 
Vendar so vplivi skupnih učinkov različnih 
kemikalij (mešanice), nanomaterialov, 
kemikalij, ki motijo delovanje endokrinega 
(hormonskega) sistema (endokrini motilci 
hormonov), in kemikalij v izdelkih na 
zdravje ljudi in okolje še vedno nejasni. V 
zadnjih letih je bilo objavljenih veliko 
informacij glede nujnosti ukrepov za 
obravnavanje teh izzivov, zlasti če želi EU 
doseči cilj, ki ga je sprejela na svetovnem 
vrhu o trajnostnem razvoju leta 2002 in ga 
ponovno potrdila na vrhu Rio+20, da bi do 
leta 2020 zagotovili „zmanjšanje 
pomembnih škodljivih vplivov“ kemikalij
na zdravje ljudi in okolje ter se učinkovito, 
uspešno, dosledno in usklajeno odzvali na 
nova in nastajajoča vprašanja in izzive. EU 
bo še naprej razvijala in izvajala pristope 
za obravnavanje skupnih učinkov kemikalij 
in vprašanj varnosti glede endokrinih 
motilcev hormonov ter vzpostavila celovit 
pristop za zmanjšanje škodljivih učinkov 
nevarnih snovi, vključno s kemikalijami v 
izdelkih, ki bo temeljil na celoviti zbirki 
znanja o izpostavljenosti kemikalijam in 
njihovi strupenosti. Varnost 
nanomaterialov in trajnostno ravnanje z 
njimi bosta zagotovljena v okviru 

48. Horizontalna zakonodaja o kemikalijah 
(REACH ter uredbe o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju) zagotavlja 
osnovno varstvo zdravja ljudi in okolja ter 
spodbuja uporabo razvijajočih se metod 
testiranja brez preskusov na živalih. 
Vendar so vplivi vseh učinkov različnih 
kemikalij (mešanice), nanomaterialov, 
kemikalij, ki motijo delovanje endokrinega 
(hormonskega) sistema (endokrini motilci 
hormonov), in kemikalij v izdelkih na 
zdravje ljudi in okolje še vedno nejasni. V 
zadnjih letih je bilo objavljenih veliko 
informacij glede nujnosti ukrepov za 
obravnavanje teh izzivov, zlasti če želi EU 
doseči cilj, ki ga je sprejela na svetovnem 
vrhu o trajnostnem razvoju leta 2002 in ga 
ponovno potrdila na vrhu Rio+20, da bi do 
leta 2020 zagotovili zmanjšanje vplivov
izpostavljenosti kemikalijam na zdravje 
ljudi in okolje ter se učinkovito, uspešno, 
dosledno in usklajeno odzvali na nova in 
nastajajoča vprašanja in izzive. EU bo še 
naprej razvijala in izvajala pristope za 
obravnavanje skupnih učinkov kemikalij in 
vprašanj varnosti glede endokrinih 
motilcev hormonov, tudi določbe za 
industrijo, ter v vsej zadevni zakonodaji 
EU vzpostavila celovit pristop za 
zmanjšanje škodljivih učinkov nevarnih 
snovi, vključno s kemikalijami v izdelkih, 
ki bo temeljil na celoviti zbirki znanja o 
izpostavljenosti kemikalijam in njihovi 
strupenosti, in sicer upoštevaje 
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celovitega pristopa, ki vključuje oceno in 
obvladovanje tveganja, obveščanje ter 
spremljanje. S temi pristopi skupaj se bo 
povečala zbirka znanja o kemikalijah in 
zagotovil predvidljiv okvir za spodbujanje 
razvoja bolj trajnostnih rešitev.

previdnostno načelo, da se posebej 
ranljive skupine zaščiti pred 
izpostavljenostjo. Varnost nanomaterialov 
in trajnostno ravnanje z njimi bosta 
zagotovljena v okviru celovitega pristopa, 
ki vključuje oceno in obvladovanje 
tveganja, obveščanje ter spremljanje. S 
temi pristopi skupaj se bo povečala zbirka 
znanja o kemikalijah in zagotovil 
predvidljiv okvir za spodbujanje razvoja 
bolj trajnostnih rešitev.

Or. en

Predlog spremembe 335
Margrete Auken, Jo Leinen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

48. Horizontalna zakonodaja o kemikalijah 
(REACH ter uredbe o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju) zagotavlja 
osnovno varstvo zdravja ljudi in okolja ter 
spodbuja uporabo razvijajočih se metod 
testiranja brez preskusov na živalih. 
Vendar so vplivi skupnih učinkov različnih 
kemikalij (mešanice), nanomaterialov, 
kemikalij, ki motijo delovanje endokrinega 
(hormonskega) sistema (endokrini motilci 
hormonov), in kemikalij v izdelkih na 
zdravje ljudi in okolje še vedno nejasni. V 
zadnjih letih je bilo objavljenih veliko 
informacij glede nujnosti ukrepov za 
obravnavanje teh izzivov, zlasti če želi EU 
doseči cilj, ki ga je sprejela na svetovnem 
vrhu o trajnostnem razvoju leta 2002 in ga 
ponovno potrdila na vrhu Rio+20, da bi do 
leta 2020 zagotovili „zmanjšanje 
pomembnih škodljivih vplivov“ kemikalij 
na zdravje ljudi in okolje ter se učinkovito, 
uspešno, dosledno in usklajeno odzvali na 
nova in nastajajoča vprašanja in izzive. EU 
bo še naprej razvijala in izvajala pristope 

48. Horizontalna zakonodaja o kemikalijah 
(REACH ter uredbe o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju) zagotavlja 
osnovno varstvo zdravja ljudi in okolja ter 
spodbuja uporabo razvijajočih se metod 
testiranja brez preskusov na živalih. 
Vendar vplivi skupnih učinkov različnih 
kemikalij (mešanice), nanomaterialov, 
kemikalij, ki motijo delovanje endokrinega 
(hormonskega) sistema (endokrini motilci 
hormonov), in kemikalij v izdelkih na 
zdravje ljudi in okolje še povzročajo veliko 
zaskrbljenost. V zadnjih letih je bilo 
objavljenih veliko informacij glede 
nujnosti ukrepov za obravnavanje teh 
izzivov, zlasti če želi EU doseči cilj, ki ga 
je sprejela na svetovnem vrhu o 
trajnostnem razvoju leta 2002 in ga 
ponovno potrdila na vrhu Rio+20, da bi do 
leta 2020 zagotovili „zmanjšanje 
pomembnih škodljivih vplivov“ kemikalij 
na zdravje ljudi in okolje ter se učinkovito, 
uspešno, dosledno in usklajeno odzvali na 
nova in nastajajoča vprašanja in izzive. EU 
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za obravnavanje skupnih učinkov kemikalij 
in vprašanj varnosti glede endokrinih 
motilcev hormonov ter vzpostavila celovit 
pristop za zmanjšanje škodljivih učinkov 
nevarnih snovi, vključno s kemikalijami v 
izdelkih, ki bo temeljil na celoviti zbirki 
znanja o izpostavljenosti kemikalijam in 
njihovi strupenosti. Varnost 
nanomaterialov in trajnostno ravnanje z 
njimi bosta zagotovljena v okviru 
celovitega pristopa, ki vključuje oceno in 
obvladovanje tveganja, obveščanje ter 
spremljanje. S temi pristopi skupaj se bo 
povečala zbirka znanja o kemikalijah in 
zagotovil predvidljiv okvir za spodbujanje 
razvoja bolj trajnostnih rešitev.

bo še naprej razvijala in izvajala pristope 
za obravnavanje skupnih učinkov kemikalij 
in vprašanj varnosti glede endokrinih 
motilcev hormonov ter v vsej zadevni 
zakonodaji EU vzpostavila celovit pristop 
za zmanjšanje škodljivih učinkov nevarnih 
snovi in izpostavljenosti tem snovem, 
vključno s kemikalijami v izdelkih, ki bo 
temeljil na celoviti zbirki znanja o 
izpostavljenosti kemikalijam in njihovi 
strupenosti, vključno z znanjem,
povezanim z ranljivimi skupinami. 
Varnost nanomaterialov in drugih 
naprednih materialov in trajnostno 
ravnanje z njimi bosta zagotovljena v 
okviru celovitega proaktivnega pristopa, ki 
bo posebej obravnaval nanomateriale v 
vsej zadevni zakonodaji, vključeval oceno 
in obvladovanje tveganja na podlagi 
posameznih primerov, celovito obveščanje 
o dejanskih vrstah uporabe (razvrščanje 
in označevanje) ter spremljanje. S temi 
pristopi skupaj se bo povečala zbirka 
znanja o kemikalijah in zagotovil 
predvidljiv okvir za spodbujanje razvoja 
bolj trajnostnih rešitev.

Or. en

Obrazložitev

V vsej zadevni zakonodaji EU je potreben proaktiven pristop do nanomaterialov. Varnostni 
pomisleki zadevajo izpostavljenost nevarnim snovem in kombiniranim učinkom kemikalij in 
endokrinih motilcev in bi jih morali za ranljive skupine močno omejiti.

Predlog spremembe 336
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

48. Horizontalna zakonodaja o kemikalijah 
(REACH ter uredbe o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju) zagotavlja 

48. Horizontalna zakonodaja o kemikalijah 
(REACH ter uredbe o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju) zagotavlja 
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osnovno varstvo zdravja ljudi in okolja ter 
spodbuja uporabo razvijajočih se metod 
testiranja brez preskusov na živalih. 
Vendar so vplivi skupnih učinkov različnih 
kemikalij (mešanice), nanomaterialov, 
kemikalij, ki motijo delovanje endokrinega 
(hormonskega) sistema (endokrini motilci 
hormonov), in kemikalij v izdelkih na 
zdravje ljudi in okolje še vedno nejasni. V 
zadnjih letih je bilo objavljenih veliko 
informacij glede nujnosti ukrepov za 
obravnavanje teh izzivov, zlasti če želi EU 
doseči cilj, ki ga je sprejela na svetovnem 
vrhu o trajnostnem razvoju leta 2002 in ga 
ponovno potrdila na vrhu Rio+20, da bi do 
leta 2020 zagotovili „zmanjšanje 
pomembnih škodljivih vplivov“ kemikalij 
na zdravje ljudi in okolje ter se učinkovito, 
uspešno, dosledno in usklajeno odzvali na 
nova in nastajajoča vprašanja in izzive. EU 
bo še naprej razvijala in izvajala pristope 
za obravnavanje skupnih učinkov kemikalij 
in vprašanj varnosti glede endokrinih 
motilcev hormonov ter vzpostavila celovit 
pristop za zmanjšanje škodljivih učinkov 
nevarnih snovi, vključno s kemikalijami v 
izdelkih, ki bo temeljil na celoviti zbirki 
znanja o izpostavljenosti kemikalijam in 
njihovi strupenosti. Varnost 
nanomaterialov in trajnostno ravnanje z 
njimi bosta zagotovljena v okviru 
celovitega pristopa, ki vključuje oceno in 
obvladovanje tveganja, obveščanje ter 
spremljanje. S temi pristopi skupaj se bo 
povečala zbirka znanja o kemikalijah in 
zagotovil predvidljiv okvir za spodbujanje 
razvoja bolj trajnostnih rešitev.

osnovno varstvo zdravja ljudi in okolja ter 
spodbuja uporabo razvijajočih se metod 
testiranja brez preskusov na živalih. 
Vendar so vplivi skupnih učinkov različnih 
kemikalij (mešanice), nanomaterialov, 
kemikalij, ki motijo delovanje endokrinega 
(hormonskega) sistema (endokrini motilci 
hormonov), in kemikalij v izdelkih na 
zdravje ljudi in okolje še vedno nejasni. V 
zadnjih letih je bilo objavljenih veliko 
informacij glede nujnosti ukrepov za 
obravnavanje teh izzivov, zlasti če želi EU 
doseči cilj, ki ga je sprejela na svetovnem 
vrhu o trajnostnem razvoju leta 2002 in ga 
ponovno potrdila na vrhu Rio+20, da bi do 
leta 2020 zagotovili „zmanjšanje 
pomembnih škodljivih vplivov“ kemikalij 
na zdravje ljudi in okolje ter se učinkovito, 
uspešno, dosledno in usklajeno odzvali na 
nova in nastajajoča vprašanja in izzive. EU 
bo še naprej razvijala in izvajala pristope 
za obravnavanje skupnih učinkov kemikalij 
in vprašanj varnosti glede škodljivih 
učinkov endokrinih motilcev hormonov ter 
vzpostavila celovit pristop za zmanjšanje 
škodljivih učinkov nevarnih snovi, 
vključno s kemikalijami v izdelkih, ki bo 
temeljil na celoviti zbirki znanja o 
izpostavljenosti kemikalijam in njihovi 
strupenosti. Varnost nanomaterialov in 
trajnostno ravnanje z njimi bosta 
zagotovljena v okviru celovitega pristopa, 
ki vključuje oceno in obvladovanje 
tveganja, obveščanje ter spremljanje. S 
temi pristopi skupaj se bo povečala zbirka 
znanja o kemikalijah in zagotovil 
predvidljiv okvir za spodbujanje razvoja 
bolj trajnostnih rešitev.

Or. it

Predlog spremembe 337
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 49
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

49. Rastoči trg proizvodov, kemikalij in 
materialov na biološki osnovi lahko 
pomeni prednosti, kot so manjše emisije 
toplogrednih plinov in nove tržne 
priložnosti, vendar je treba zagotoviti, da je
celotni življenjski cikel teh proizvodov 
trajnosten in ne povečuje konkurence za 
zemljišča ali ravni emisij.

49. Rastoči trg proizvodov, kemikalij in 
materialov na biološki osnovi lahko 
pomeni prednosti, kot so manjše emisije 
toplogrednih plinov in nove tržne 
priložnosti, vendar je treba zagotoviti, da 
bo celotni življenjski cikel teh proizvodov 
trajnosten in ne bo povečeval konkurence 
za zemljišča in vodo ali ravni emisij.

Or. en

Predlog spremembe 338
João Ferreira, Sabine Wils

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 49 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

49a. Opozarja na učinke deregulacije in 
liberalizacije mednarodne trgovine, ki sta 
povzročili večjo porabo energije in pretok 
blaga na svetovni ravni ter tako povečali 
koncentracijo toplogrednih plinov v 
ozračju; meni, da zagovarjanje in 
spodbujanje lokalne proizvodnje in 
porabe energije prek krajših verig 
preskrbe podpira dopolnjevanje v 
mednarodni trgovini namesto konkurence 
med proizvodi, proizvajalci in državami.

Or. pt

Predlog spremembe 339
João Ferreira, Sabine Wils

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 49 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

49b. Priporoča, naj se kratkoročno izvede 
ocena učinka skupne politike EU, zlasti 
skupne kmetijske in ribiške ter trgovinske 
politike, na možnost zmanjšanja ogljične 
intenzivnosti gospodarstva EU. Rezultati 
ocene bi se morali upoštevati pri reviziji te 
politike.

Or. pt

Predlog spremembe 340
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

50. Okoljske težave se bodo še naprej 
povečevale zaradi podnebnih sprememb, ki 
povzročajo daljša sušna obdobja in 
vročinske vale, poplave, nevihte in gozdne 
požare ter nove ali bolj virulentne oblike 
bolezni ljudi, živali ali rastlin. Sprejeti je 
treba posebne ukrepe, da se zagotovi 
ustrezna pripravljenost EU na 
obravnavanje pritiskov in sprememb, ki 
nastanejo zaradi podnebnih sprememb, da 
bi se okrepila njena odpornost na okoljske, 
gospodarske in družbene spremembe. Ker 
podnebne spremembe v vedno večjem 
obsegu vplivajo na mnoge sektorje in bodo 
nanje vplivale tudi v prihodnosti, je treba v 
politike EU dodatno vključiti vprašanja 
glede prilagajanja in obvladovanja tveganja 
naravnih nesreč.

50. Po predvidevanjih se bodo okoljske 
težave še naprej povečevale zaradi 
podnebnih sprememb, ki povzročajo daljša 
sušna obdobja in vročinske vale, poplave, 
nevihte in gozdne požare ter nove ali bolj 
virulentne oblike bolezni ljudi, živali ali 
rastlin. Sprejeti je treba posebne ukrepe, da 
se zagotovi ustrezna pripravljenost EU na 
obravnavanje pritiskov in sprememb, ki 
nastanejo zaradi podnebnih sprememb, da 
bi se okrepila njena odpornost na okoljske, 
gospodarske in družbene spremembe. Ker 
podnebne spremembe v vedno večjem 
obsegu vplivajo na mnoge sektorje in bodo 
nanje vplivale tudi v prihodnosti, je treba v 
politike EU dodatno vključiti vprašanja 
glede prilagajanja in obvladovanja tveganja 
naravnih nesreč.

Or. it

Predlog spremembe 341
Elena Oana Antonescu
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Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

51. Poleg tega imajo lahko ukrepi za 
krepitev ekološke odpornosti in odpornosti 
na podnebne spremembe, kot sta obnova 
ekosistemov in zelena infrastruktura, 
pomembne družbenogospodarske koristi 
tudi za javno zdravje. Sinergije ter možne 
kompromise med podnebnimi in drugimi 
okoljskimi cilji, kot je kakovost zraka, je 
treba ustrezno upravljati. Nadomestitev 
goriv kot odziv na vprašanja glede 
podnebja ali varnosti oskrbe bi lahko na 
primer prispevala k znatnemu povečanju 
trdnih delcev in nevarnih emisij.

51. Poleg tega imajo lahko ukrepi za 
krepitev ekološke odpornosti in odpornosti 
na podnebne spremembe, kot sta obnova 
ekosistemov in zelena infrastruktura, 
pomembne družbenogospodarske koristi 
ter veliko izboljšanje javnega zdravja in 
dobrega počutja. Sinergije ter možne 
kompromise med podnebnimi in drugimi 
okoljskimi cilji, kot je kakovost zraka, je 
treba ustrezno upravljati. Nadomestitev 
goriv kot odziv na vprašanja glede 
podnebja ali varnosti oskrbe bi lahko na 
primer prispevala k znatnemu povečanju 
trdnih delcev in nevarnih emisij.

Or. en

Predlog spremembe 342
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 52 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kakovost zraka v EU se znatno izboljša; (a) kakovost zunanjega in notranjega 
zraka v EU se znatno izboljša na 
priporočene vrednosti Svetovne 
zdravstvene organizacije in v skladu z 
njenimi smernicami;

Or. en

Predlog spremembe 343
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog sklepa
Priloga I – točka 52 – pododstavek 1 – točka a a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) zakonodaja o metodah za merjenje 
onesnaženosti zraka je revidirana in 
vključuje smernice o tem, kje je najbolje 
postaviti merilne naprave, da se pridobijo 
najzanesljivejši podatki in preprečijo 
goljufive meritve.

Or. es

Predlog spremembe 344
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 52 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) onesnaževanje s hrupom v EU se 
znatno zmanjša;

(b) onesnaževanje s hrupom v EU se 
znatno zmanjša na ravni, ki jih priporoča 
Svetovna zdravstvena organizacija;

Or. en

Predlog spremembe 345
João Ferreira, Sabine Wils

Predlog sklepa
Priloga I – točka 52 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) visoki standardi glede pitne in kopalne 
vode zagotavljajo prednosti za državljane 
v celotni EU;

(c) vsem državljanom v celotni EU so 
zagotovljene ustrezna kakovost in 
zadostna količina pitne vode in čiščenja 
odpadne vode ter higiensko varne javne 
kopalne vode;

Or. pt
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Predlog spremembe 346
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog sklepa
Priloga I – točka 52 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) spremlja se izvajanje politike 
internalizacije stroškov vode v 
posameznih državah članicah, kot to 
določa okvirna direktiva o vodah, s čimer 
se zagotovi, da ti stroški odražajo dejansko 
ceno vode;

Or. es

Predlog spremembe 347
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga I – točka 52 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) skupni učinki kemikalij in varnostna 
vprašanja glede endokrinih motilcev 
hormonov so učinkovito obravnavani, 
tveganja za okolje in zdravje, ki so 
povezana z uporabo nevarnih snovi, 
vključno s kemikalijami v izdelkih, pa se 
ocenijo in zmanjšajo;

(d) skupni učinki kemikalij in varnostna 
vprašanja glede škodljivih učinkov 
endokrinih motilcev hormonov so 
učinkovito obravnavani, tveganja za okolje 
in zdravje, ki so povezana z uporabo 
nevarnih snovi, vključno s kemikalijami v 
izdelkih, pa se ocenijo in zmanjšajo;

Or. it

Predlog spremembe 348
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 52 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) skupni učinki kemikalij in varnostna (d) skupni učinki kemikalij in varnostna 
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vprašanja glede endokrinih motilcev 
hormonov so učinkovito obravnavani, 
tveganja za okolje in zdravje, ki so 
povezana z uporabo nevarnih snovi, 
vključno s kemikalijami v izdelkih, pa se 
ocenijo in zmanjšajo;

vprašanja glede endokrinih motilcev 
hormonov so učinkovito obravnavani, 
tveganja za okolje in zdravje, ki so 
povezana z uporabo nevarnih snovi, 
vključno s kemikalijami v izdelkih, pa se 
ocenijo in zmanjšajo; opredelijo se 
dolgoročni ukrepi za uresničitev cilja 
nestrupenega okolja;

Or. en

Predlog spremembe 349
Dan Jørgensen

Predlog sklepa
Priloga I – točka 52 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) skupni učinki kemikalij in varnostna 
vprašanja glede endokrinih motilcev 
hormonov so učinkovito obravnavani, 
tveganja za okolje in zdravje, ki so 
povezana z uporabo nevarnih snovi, 
vključno s kemikalijami v izdelkih, pa se 
ocenijo in zmanjšajo;

(d) skupni učinki kemikalij in varnostna 
vprašanja glede endokrinih motilcev 
hormonov so učinkovito obravnavani v vsej 
zadevni zakonodaji EU, tveganja za okolje 
in zdravje, ki so povezana z uporabo 
nevarnih snovi, vključno s kemikalijami v 
izdelkih, pa se ocenijo in zmanjšajo;

.

Or. en

Predlog spremembe 350
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 52 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) kot del skladnega pristopa na različnih 
področjih zakonodaje so učinkovito 
obravnavana varnostna vprašanja glede 
nanomaterialov;

(e) regulativni okvir EU bo pregledan in 
dopolnjen, tako da bodo kot del skladnega 
pristopa na različnih področjih zakonodaje 
in z posebno ureditvijo učinkovito 
obravnavana varnostna vprašanja glede 
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nanomaterialov;

Or. en

Predlog spremembe 351
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 52 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) pomemben napredek je dosežen glede 
prilagajanja na vplive podnebnih 
sprememb.

(f) pomemben napredek je dosežen glede 
preprečevanja vplivov podnebnih 
sprememb in prilagajanja nanje;

Or. en

Predlog spremembe 352
Zofija Mazej Kukovič

Predlog sklepa
Priloga I – točka 52 – pododstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) razpoložljivost in dostop do 
kakovostne in zdrave hrane v EU se 
bistveno izboljša;

Or. en

Predlog spremembe 353
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog sklepa
Priloga I – točka 52 – pododstavek 2 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) izvajajo se pobude iz bele knjige o 
prometu, zlasti z nadaljnjim 
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internaliziranjem zunanjih stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 354
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga I – točka 52 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izvajanje posodobljene politike EU o 
kakovosti zraka, ki je usklajena z 
najnovejšimi znanstvenimi spoznanji, in
ukrepov za boj proti onesnaževanju zraka 
pri viru;

(a) izvajanje posodobljene politike EU o 
kakovosti zraka, ki je usklajena z 
najnovejšimi znanstvenimi spoznanji in 
prilagojena različnim geografskim in 
podnebnim pogojem, ter ukrepov za boj 
proti onesnaževanju zraka pri viru;

Or. it

Predlog spremembe 355
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 52 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izvajanje posodobljene politike EU o 
kakovosti zraka, ki je usklajena z 
najnovejšimi znanstvenimi spoznanji, in 
ukrepov za boj proti onesnaževanju zraka 
pri viru;

(a) izvajanje posodobljene politike EU o 
kakovosti zraka, ki je usklajena z 
najnovejšimi znanstvenimi spoznanji, 
razvoj strategije EU za kakovost zraka v 
notranjih prostorih in ukrepov za boj proti 
onesnaževanju zraka pri viru;

Or. en

Predlog spremembe 356
João Ferreira, Sabine Wils
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Predlog sklepa
Priloga I – točka 52 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) povečanje prizadevanj za izvajanje 
direktive o pitni vodi, zlasti za male 
dobavitelje pitne vode, in direktive o 
kopalnih vodah;

(c) zagotovitev potrebnega financiranja 
oskrbe z vodo in njenega čiščenja in 
povečanje prizadevanj za izpolnjevanje 
načrtov obnavljanja, spremljanja in 
preverjanja vodnih virov za prehrano ljudi 
in izvajanje direktive o kopalnih vodah;

Or. pt

Predlog spremembe 357
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 52 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) razvoj strategije EU za nestrupeno 
okolje, ki temelji na celoviti zbirki znanja o 
izpostavljenosti kemikalijam in strupenosti 
ter spodbuja inovacije v zvezi s 
trajnostnimi nadomestili;

(d) razvoj strategije EU za nestrupeno 
okolje do leta 2018, nadgradnja 
horizontalnih ukrepov, sprejetih do leta 
2015, da bi s posebnimi določbami na 
vseh ustreznih področjih zakonodaje 
zagotovili: 1) varnost nanomaterialov in 
podobnih naprednih materialov; 2) čim 
manjšo izpostavljenost endokrinim 
motilcem; 3) ustrezne regulativne pristope 
za odpravo kombiniranih učinkov 
kemikalij in 4) čim manjšo izpostavljenost 
kemikalijam v izdelkih, tudi v uvoženih 
izdelkih, da bi spodbudili cikle 
nestrupenih surovin in zmanjšali 
izpostavljenost škodljivim snovem v 
prostorih. To bi moralo temeljiti na 
celoviti zbirki znanja o izpostavljenosti 
kemikalijam in strupenosti, kar bi 
pospešilo učinkovito odločanje ter 
spodbudilo inovacije in razvoj v zvezi s 
trajnostnimi nadomestili;

Or. en
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Obrazložitev

Izrecno je treba navesti elemente celovite strategije EU za nestrupeno okolje, ki so bili kot cilj 
navedeni že v okviru šestega okoljskega akcijskega načrta. V sedmem okoljskem akcijskem 
načrtu bi morali biti upoštevani pozivi Parlamenta. Aprila 2009 je Parlament pozval 
Komisijo, naj v dveh letih zagotovi varnost za vse aplikacije nanomaterialov, marca 2013 pa 
je pozval k čim večjem zmanjšanju izpostavljenosti endokrinim motilcem. Strategija bi morala 
zajemati tudi odpravo kombiniranih učinkov in zmanjšanje izpostavljenosti kemikalijam v 
izdelkih.

Predlog spremembe 358
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog sklepa
Priloga I – točka 52 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) razvoj strategije EU za nestrupeno 
okolje, ki temelji na celoviti zbirki znanja o 
izpostavljenosti kemikalijam in strupenosti 
ter spodbuja inovacije v zvezi s 
trajnostnimi nadomestili;

(d) razvoj strategije EU za nestrupeno 
okolje do leta 2015, ki bo zajemala 
kratkoročne ukrepe za zagotavljanje 
varnosti nanomaterialov in podobnih 
naprednih materialov, ustrezne pristope 
za vključitev vprašanja kombiniranih 
učinkov, zmanjšala izpostavljenost 
endokrinim motilcem in kemikalijam v 
izdelkih, tudi v uvoženih izdelkih, 
izpostavljenost v notranjih prostorih, cikle 
nestrupenih surovin in opredelitev 
ukrepov za uresničitev dolgoročne vizije 
nestrupenega okolja; strategija temelji na 
celoviti zbirki znanja o izpostavljenosti 
kemikalijam in strupenosti, ki zagotavlja 
pospešeno in učinkovito odločanje, ter 
spodbuja inovacije in razvoj v zvezi s 
trajnostnimi nadomestili;

Or. en

Predlog spremembe 359
Dan Jørgensen

Predlog sklepa
Priloga I – točka 52 – pododstavek 2 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) razvoj strategije EU za nestrupeno 
okolje, ki temelji na celoviti zbirki znanja o 
izpostavljenosti kemikalijam in strupenosti 
ter spodbuja inovacije v zvezi s 
trajnostnimi nadomestili;

(d) razvoj strategije za nestrupeno okolje 
do leta 2015, tudi horizontalnih ukrepov 
za dokumentiranje varnosti 
nanomaterialov in podobnih naprednih 
materialov ter izvajanje horizontalne 
zakonodaje o kemikalijah, s čimer bi 
zagotovili zaščito pred kombiniranimi 
učinki, čim bolj zmanjšali izpostavljenost 
endokrinim motilcem in zagotovili 
ustrezno upravljanje tveganj, povezanih s 
kemikalijami v izdelkih, tudi uvoženih, ter 
horizontalnih ukrepov za zagotovitev 
varnosti nanomaterialov; to temelji na 
celoviti zbirki znanja o izpostavljenosti 
kemikalijam in strupenosti ter spodbuja 
inovacije v zvezi s trajnostnimi 
nadomestili;

Or. en

Predlog spremembe 360
Anna Rosbach

Predlog sklepa
Priloga I – točka 52 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) razvoj strategije EU za nestrupeno 
okolje, ki temelji na celoviti zbirki znanja o 
izpostavljenosti kemikalijam in strupenosti 
ter spodbuja inovacije v zvezi s 
trajnostnimi nadomestili;

(d) razvoj strategije EU za nestrupeno 
okolje, ki temelji na celoviti zbirki znanja o 
izpostavljenosti kemikalijam in strupenosti, 
ki bo vsebovala čim več podatkov, 
pridobljenih na podlagi uporabe 
alternativnih metod in strategij testiranja 
na neživečih živalih, ter spodbuja inovacije 
v zvezi s trajnostnimi nadomestili;

Or. en

Obrazložitev

Obstaja precejšnja negotovost v zvezi z javnim zdravjem in zdravjem živali ter okoljskimi 
vplivi endokrinih motilcev, kemičnih mešanic in nanomaterialov. Vendar bi bilo treba oceno 
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tveganj po možnosti izvesti na podlagi alternativnih strategij in testnih metod, ki ne 
vključujejo preskusov na živalih. V predlogu Komisije to ni ustrezno pojasnjeno.

Predlog spremembe 361
Anna Rosbach

Predlog sklepa
Priloga I – točka 52 – pododstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) sprejetje strategije EU za razvoj, 
potrditev, sprejetje in uporaba testnih 
metod, ki ne vključujejo testiranja na 
živalih, v okviru ponovnega pregleda 
zakonodaje EU ter določitev predpisov za 
nove tehnologije, kot so nanotehnologije;

Or. en

Obrazložitev

S sprejetjem evropske strategije bi zagotovili dosledno upoštevanje novih predpisov o 
testiranju na živalih.

Predlog spremembe 362
Margrete Auken, Jo Leinen

Predlog sklepa
Priloga I – točka 52 – pododstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) ponovni pregled zakonodaje EU in 
priprava nove zakonodaje o 
nanomaterialih, tudi denimo razvoj 
ustreznih orodij za ocenitev tveganj, 
poročanje o varnosti kemikalij in širok 
register EU za nanomateriale;

Or. en
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Predlog spremembe 363
Karin Kadenbach

Predlog sklepa
Priloga I – točka 52 – pododstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) izvajanje pobud iz bele knjige o 
prometu, zlasti z nadaljnjim 
internaliziranjem zunanjih stroškov;

Or. en

Obrazložitev

Ta točka je povzeta iz časovnega okvira za gospodarnost z viri (COM(2011)571).

Predlog spremembe 364
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 52 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

52a. Vsi zunanji prometni stroški se v 
celoti internalizirajo.

Or. en

Predlog spremembe 365
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

54. Zagotavljanje dejanskega izvajanja 
okoljske zakonodaje EU ima trojno korist: 
zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev 
za gospodarske udeležence na enotnem 
trgu, pospeševanje inovacij in spodbujanje 

54. Zagotavljanje dejanskega izvajanja 
okoljske zakonodaje EU ima trojno korist: 
zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev 
za gospodarske udeležence na enotnem 
trgu, pospeševanje inovacij in spodbujanje 
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prednosti prvega na trgu za evropska 
podjetja v veliko sektorjih. Stroški, 
povezani z neizvajanjem zakonodaje, pa so 
visoki in na splošno ocenjeni na približno 
50 milijard EUR na leto, vključno s stroški, 
ki so povezani s postopki za ugotavljanje 
kršitev60 . Samo leta 2009 je potekalo 
451 postopkov za ugotavljanje kršitev, ki 
so bili povezani z okoljsko zakonodajo EU. 
Komisija prejme tudi številne pritožbe, ki 
jih predložijo neposredno državljani EU, 
pri čemer bi lahko veliko takšnih pritožb
bolje obravnavali na ravni držav članic ali 
lokalni ravni.

prednosti prvega na trgu za evropska 
podjetja v veliko sektorjih. Stroški, 
povezani z neizvajanjem zakonodaje, pa so 
visoki in na splošno ocenjeni na približno 
50 milijard EUR na leto, vključno s stroški, 
ki so povezani s postopki za ugotavljanje 
kršitev60 . Samo leta 2009 je potekalo 
451 postopkov za ugotavljanje kršitev, ki 
so bili povezani z okoljsko zakonodajo EU. 
Komisija prejme tudi številne pritožbe, ki 
jih predložijo neposredno državljani EU, 
pri čemer je za veliko takšnih pritožb, 
čeprav bi jih lahko obravnavali na ravni 
držav članic ali lokalni ravni, potrebna 
mediacija Komisije in po potrebi Sodišča 
EU.

Or. es

Predlog spremembe 366
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

55. Zato bo v prihodnjih letih glavna 
prednostna naloga izboljšanje izvajanja 
okoljskega pravnega reda EU na ravni 
držav članic. Med državami članicami in v 
njih obstajajo velike razlike glede 
izvajanja. Vsem, ki sodelujejo pri izvajanju 
okoljske zakonodaje na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, je treba 
zagotoviti znanje in možnost za izboljšanje 
zagotavljanja koristi te zakonodaje.

55. Zato bo v prihodnjih letih glavna 
prednostna naloga izboljšanje izvajanja 
okoljskega pravnega reda EU na ravni 
držav članic. Med državami članicami in v 
njih obstajajo velike razlike glede 
izvajanja. Vsem, ki sodelujejo pri izvajanju 
okoljske zakonodaje na ravni EU in na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni, je 
treba zagotoviti znanje, orodja in možnost 
za izboljšanje zagotavljanja koristi te 
zakonodaje.

Or. en

Predlog spremembe 367
João Ferreira



PE508.028v01-00 48/67 AM\931426SL.doc

SL

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

55. Zato bo v prihodnjih letih glavna 
prednostna naloga izboljšanje izvajanja 
okoljskega pravnega reda EU na ravni 
držav članic. Med državami članicami in v 
njih obstajajo velike razlike glede 
izvajanja. Vsem, ki sodelujejo pri izvajanju 
okoljske zakonodaje na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, je treba 
zagotoviti znanje in možnost za izboljšanje 
zagotavljanja koristi te zakonodaje.

55. Zato bo v prihodnjih letih glavna 
prednostna naloga izboljšanje izvajanja 
okoljskega pravnega reda EU na ravni 
držav članic. Med državami članicami in v 
njih obstajajo velike razlike glede 
izvajanja. Vsem, ki sodelujejo pri izvajanju 
okoljske zakonodaje na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, je treba 
zagotoviti proračunska sredstva, delovna 
mesta, znanje in možnost za izboljšanje 
zagotavljanja koristi te zakonodaje.

Or. pt

Predlog spremembe 368
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

58. Drugič, EU bo zahteve glede 
inšpekcijskih pregledov in nadzora 
vključila v široko okoljsko zakonodajo 
EU, pri čemer jih bo dopolnila z 
zmogljivostjo na ravni EU, ki omogoča 
obravnavo okoliščin, v katerih obstaja 
upravičen razlog za zaskrbljenost.

58. Drugič, EU bo okrepila mrežo držav 
članic za izvajanje in uveljavljanje 
okoljske zakonodaje (IMPEL), tako da bo 
dolgoročno zagotovila ustrezno finančno 
pomoč in povečala izmenjavo najboljših 
praks, tudi na regionalni in lokalni ravni.

Or. it

Predlog spremembe 369
Ewald Stadler

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 58
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

58. Drugič, EU bo zahteve glede 
inšpekcijskih pregledov in nadzora 
vključila v široko okoljsko zakonodajo EU, 
pri čemer jih bo dopolnila z zmogljivostjo 
na ravni EU, ki omogoča obravnavo 
okoliščin, v katerih obstaja upravičen 
razlog za zaskrbljenost.

58. Drugič, EU bo zahteve glede 
inšpekcijskih pregledov in nadzora 
vključila v široko okoljsko zakonodajo EU, 
pri čemer jih bo dopolnila z zmogljivostjo 
na ravni EU, ki omogoča obravnavo 
okoliščin, v katerih obstaja upravičen 
razlog za zaskrbljenost. Zaradi 
učinkovitosti in zmanjšanja upravnih 
postopkov naj ne bi ustanavljali novih 
organov EU, prav tako ne sme biti 
vprašljiva pristojnost nacionalnih 
okoljskih organov.

Or. de

Predlog spremembe 370
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

59. Tretjič, izboljšal se bo način 
obravnavanja in reševanja pritožb glede 
izvajanja okoljske zakonodaje EU na 
nacionalni ravni.

59. Tretjič, izboljšal se bo način 
obravnavanja in reševanja pritožb glede 
izvajanja okoljske zakonodaje EU na 
nacionalni ravni, zagotovila pa se bosta 
tudi večja preglednost in boljši dostop do 
informacij o vloženih pritožbah.

Or. es

Predlog spremembe 371
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

59. Tretjič, izboljšal se bo način 59. Tretjič, izboljšal se bo način 
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obravnavanja in reševanja pritožb glede 
izvajanja okoljske zakonodaje EU na 
nacionalni ravni.

obravnavanja in reševanja pritožb glede 
izvajanja okoljske zakonodaje EU na 
nacionalni ravni in bo hkrati postal bolj 
pregleden in dostopen.

Or. en

Predlog spremembe 372
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

60. Četrtič, državljani EU bodo imeli boljši
dostop do pravnega varstva v okoljskih 
zadevah ter učinkovitega pravnega varstva 
v skladu z mednarodnimi pogodbami in 
razvojem, zagotovljenim z začetkom 
veljavnosti Lizbonske pogodbe in 
najnovejše sodne prakse Sodišča Evropske 
unije. Kot nadomestna možnost za pravdne 
spore se bo spodbujalo zunajsodno 
reševanje sporov.

60. Četrtič, državljani EU bodo imeli boljši 
dostop do pravnega varstva v okoljskih 
zadevah ter učinkovitega pravnega varstva 
v skladu z Aarhuško konvencijo in 
drugimi mednarodnimi pogodbami in 
razvojem, zagotovljenim z začetkom 
veljavnosti Lizbonske pogodbe in 
najnovejše sodne prakse Sodišča Evropske 
unije. Kot nadomestna možnost za pravdne 
spore se bo spodbujalo zunajsodno 
reševanje sporov.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev dejanskega dostopa do pravnega varstva morajo biti vsi stebri Aarhuške 
konvencije vključeni v pravni red okoljske politike Unije. To je v skladu s sklepi Sveta, ki so 
bili sprejeti 11. junija 2012.

Predlog spremembe 373
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 60 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

60a. Petič, okrepili se bodo ukrepi za 
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javno udeležbo pri sprejemanju okoljskih 
odločitev, pri čemer se bo zlasti zagotovilo, 
da sistem presoje vplivov na okolje ne bo 
omogočal izogibanja postopkom tovrstne 
presoje in bo objektiven in neodvisen.

Or. lt

Predlog spremembe 374
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga I – točka 63 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

63. Da se čim bolj povečajo koristi 
okoljske zakonodaje EU, bo s programom 
do leta 2020 zagotovljeno naslednje:

63. Da se čim bolj povečajo koristi 
okoljske zakonodaje EU, bi bilo treba s 
programom do leta 2020 zagotoviti
naslednje:

Or. it

Predlog spremembe 375
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 63 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) državljani EU imajo dostop do jasnih 
informacij o izvajanju okoljske zakonodaje 
EU;

(a) dosledno izvajanje Aarhuške 
konvencije, ki državljanom EU zagotavlja 
dostop do jasnih informacij o izvajanju 
okoljske zakonodaje EU, sodelovanje v 
nekaterih odločitvah v zvezi z okoljskimi 
vprašanji in dostop do pravnih sredstev.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s sklepi Sveta, sprejetimi 11. junija 2012, bi se morala Aarhuška konvencija 
dosledno izvajati, da bi imeli državljani neomejen dostop do pravnih sredstev v zvezi z 
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okoljskimi vprašanji.

Predlog spremembe 376
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog sklepa
Priloga I – točka 63 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) državljani EU imajo dostop do jasnih 
informacij o izvajanju okoljske zakonodaje 
EU;

(a) državljani EU imajo dostop do jasnih 
informacij o izvajanju okoljske zakonodaje
EU. Zaradi večje preglednosti bi moral 
biti zagotovljen tudi spletni dostop do 
povzetka pritožb, ki so bile predložene 
Evropski komisiji, in informacij o 
napredku pri obravnavi primerov v 
posameznih državah članicah;

Or. es

Predlog spremembe 377
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 63 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) uresničuje se zahteva glede 
neodvisnosti regulativnih organov na 
nacionalni ravni pri izvrševanju okoljske 
zakonodaje EU;

Or. en

Obrazložitev

V posameznih evropskih direktivah o notranjem trgu in tudi v sodni praksi Sodišča Evropske 
unije se od držav članic zahteva, da zagotovijo neodvisnost regulativnih organov in jim 
omogoči, da pooblastila izvajajo nepristransko in pregledno. (npr. Direktiva 2009/73/ES, člen 
39(4)). Enake zahteve v zvezi z regulativnimi organi bi morale veljati za izvrševanje okoljske 
zakonodaje EU na nacionalni ravni.
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Predlog spremembe 378
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Priloga I – točka 63 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) okrepi se zaupanje državljanov v 
okoljsko zakonodajo EU;

(d) okrepi se zaupanje državljanov v 
okoljsko zakonodajo EU in njihovo 
sodelovanje pri ukrepih za reševanje 
okoljskih težav;

Or. lt

Predlog spremembe 379
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 63 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) okrepi se zaupanje državljanov v 
okoljsko zakonodajo EU;

(d) okrepi se zaupanje državljanov v 
okoljsko zakonodajo EU in izvrševanje te 
zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 380
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Predlog sklepa
Priloga I – točka 63 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) priprava sporazumov o partnerskem 
izvajanju med državami članicami in 
Komisijo;

(b) priprava sporazumov o partnerskem 
izvajanju med državami članicami in 
Komisijo, da bi se državam članicam 
pomagalo pri preprečevanju ali 
odpravljanju nastalih težav;

Or. en
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Predlog spremembe 381
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 63 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) priprava sporazumov o partnerskem 
izvajanju med državami članicami in 
Komisijo;

(b) priprava transparentnih sporazumov o 
partnerskem izvajanju med državami 
članicami in Komisijo;

Or. en

Predlog spremembe 382
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga I – točka 63 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) vključitev zavezujočih meril za 
učinkovite inšpekcijske preglede in nadzor 
držav članic v širšo okoljsko zakonodajo 
EU in njihova dopolnitev z zmogljivostjo 
na ravni EU, ki omogoča obravnavo 
okoliščin, v katerih obstaja upravičen 
razlog za zaskrbljenost, pri čemer bo 
podprta s podporo za mreže 
strokovnjakov;

(c) vključitev zavezujočih meril za 
učinkovite inšpekcijske preglede in nadzor 
držav članic v širšo okoljsko zakonodajo, 
pri čemer je treba hkrati krepiti njihovo 
mrežo za izvajanje in uveljavljanje 
okoljske zakonodaje;

Or. it

Predlog spremembe 383
Elena Oana Antonescu

Predlog sklepa
Priloga I – točka 63 – pododstavek 2 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) vključitev zavezujočih meril za 
učinkovite inšpekcijske preglede in nadzor 
držav članic v širšo okoljsko zakonodajo 
EU in njihova dopolnitev z zmogljivostjo
na ravni EU, ki omogoča obravnavo 
okoliščin, v katerih obstaja upravičen 
razlog za zaskrbljenost, pri čemer bo 
podprta s podporo za mreže strokovnjakov;

(c) zagotavljanje zavezujočih meril za 
učinkovite inšpekcijske preglede in nadzor 
držav članic v širšo okoljsko zakonodajo 
EU in njihova dopolnitev z zmogljivostjo 
na ravni EU, ki omogoča obravnavo 
okoliščin, v katerih obstaja upravičen 
razlog za zaskrbljenost, pri čemer bo 
podprta s podporo za mreže strokovnjakov;

Or. en

Predlog spremembe 384
Elena Oana Antonescu

Predlog sklepa
Priloga I – točka 63 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vzpostavitev usklajenih in učinkovitih 
mehanizmov na nacionalni ravni za 
obravnavanje pritožb glede izvajanja 
okoljske zakonodaje EU;

(d) zagotavljanje usklajenih in učinkovitih 
mehanizmov na nacionalni ravni za 
obravnavanje pritožb glede izvajanja 
okoljske zakonodaje EU;

Or. en

Predlog spremembe 385
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Priloga I – točka 63 – pododstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) pregled sistema presoje vplivov na 
okolje za zagotovitev njegove objektivnosti 
in neodvisnosti in standardizacija prakse v 
državah članicah, da bi se preprečili 
primeri, v katerih se je mogoče izogniti 
postopkom tovrstne presoje zaradi vrzeli 
ali nejasnosti v zakonodaji;  
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Or. lt

Predlog spremembe 386
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 63 – pododstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zagotovitev, da je v nacionalnih 
določbah o dostopu do pravnega varstva 
upoštevana sodna praksa Sodišča Evropske 
unije, in spodbujanje zunajsodnega 
reševanja sporov kot načina za iskanje 
sporazumnih rešitev za spore na področju 
okolja.

(e) zagotovitev, da je v nacionalnih 
določbah o dostopu do pravnega varstva 
upoštevana sodna praksa Sodišča Evropske 
unije, in spodbujanje zunajsodnega 
reševanja sporov kot načina za iskanje 
učinkovitih rešitev za spore na področju 
okolja.

Or. en

Predlog spremembe 387
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – Prednostni cilj 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prednostni cilj 5: izboljšanje utemeljitve 
okoljske politike

Prednostni cilj 5: izboljšanje zbirke znanja 
o okoljski politiki in utemeljitve te politike

Or. en

Predlog spremembe 388
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog sklepa
Priloga 1 – Prednostni cilj 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Prednostni cilj 5: izboljšanje utemeljitve
okoljske politike

Prednostni cilj 5: izboljšanje zbirke znanja
o okoljski politiki



AM\931426SL.doc 57/67 PE508.028v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 389
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 64

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

64. Okoljska politika EU temelji na 
spremljanju okolja, podatkih, kazalniki in 
ocenah, povezanih z izvajanjem 
zakonodaje EU, ter formalnih znanstvenih 
raziskavah in pobudah na področju 
znanosti za državljane. S pomembnim 
napredkom pri krepitvi te utemeljitve se je 
povečala ozaveščenost in izboljšalo 
zaupanje oblikovalcev politike in javnosti v 
pristop k politiki, ki temelji na dokazih, s 
čimer se je izboljšalo njihovo razumevanje 
zapletenih okoljskih in družbenih izzivov.

64. Okoljska politika EU temelji na 
spremljanju okolja, podatkih, kazalniki in 
ocenah, povezanih z izvajanjem 
zakonodaje EU, ter formalnih znanstvenih 
raziskavah in pobudah na področju 
znanosti za državljane. S pomembnim 
napredkom pri krepitvi te zbirke znanja se 
je povečala ozaveščenost in izboljšalo 
zaupanje oblikovalcev politike in javnosti v 
pristop k politiki, ki temelji na zbirki 
znanja, s čimer se je izboljšalo njihovo 
razumevanje zapletenih okoljskih in 
družbenih izzivov.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „zbirka znanja“, kot ga v oceni vpliva uporablja Komisija, je primernejša, saj zajema 
več kot „utemeljitve“.

Predlog spremembe 390
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 64

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

64. Okoljska politika EU temelji na 
spremljanju okolja, podatkih, kazalniki in 
ocenah, povezanih z izvajanjem 
zakonodaje EU, ter formalnih znanstvenih 
raziskavah in pobudah na področju 
znanosti za državljane. S pomembnim 

64. Okoljska politika EU temelji na 
spremljanju okolja, podatkih, kazalniki in 
ocenah, povezanih z izvajanjem 
zakonodaje EU, ter formalnih znanstvenih 
raziskavah in pobudah na področju 
znanosti za državljane. S pomembnim 
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napredkom pri krepitvi te utemeljitve se je 
povečala ozaveščenost in izboljšalo 
zaupanje oblikovalcev politike in javnosti v 
pristop k politiki, ki temelji na dokazih, s 
čimer se je izboljšalo njihovo razumevanje 
zapletenih okoljskih in družbenih izzivov.

napredkom pri krepitvi te utemeljitve se je 
povečala ozaveščenost in izboljšalo 
zaupanje oblikovalcev politike in javnosti v 
pristop k politiki, ki temelji na zbirki 
znanja, s čimer se je izboljšalo njihovo 
razumevanje zapletenih okoljskih in 
družbenih izzivov.

Or. en

Predlog spremembe 391
Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 64

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

64. Okoljska politika EU temelji na 
spremljanju okolja, podatkih, kazalniki in 
ocenah, povezanih z izvajanjem 
zakonodaje EU, ter formalnih znanstvenih 
raziskavah in pobudah na področju 
znanosti za državljane. S pomembnim 
napredkom pri krepitvi te utemeljitve se je 
povečala ozaveščenost in izboljšalo 
zaupanje oblikovalcev politike in javnosti v 
pristop k politiki, ki temelji na dokazih, s 
čimer se je izboljšalo njihovo razumevanje 
zapletenih okoljskih in družbenih izzivov.

64. Okoljska politika EU temelji na 
spremljanju okolja, podatkih, kazalniki in 
ocenah, povezanih z izvajanjem 
zakonodaje EU, ter formalnih znanstvenih 
raziskavah in pobudah na področju 
znanosti za državljane. S pomembnim 
napredkom pri krepitvi te zbirke znanja in 
utemeljitve se je povečala ozaveščenost in 
izboljšalo zaupanje oblikovalcev politike in 
javnosti v pristop k politiki, ki temelji na 
dokazih, s čimer se je izboljšalo njihovo 
razumevanje zapletenih okoljskih in 
družbenih izzivov.

Or. en

Predlog spremembe 392
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

66. Vendar je zaradi hitrosti trenutnega 
razvoja in negotovosti v zvezi z verjetnimi 

66. Vendar je zaradi hitrosti trenutnega 
razvoja in negotovosti v zvezi z verjetnimi 
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prihodnjimi trendi potrebno dodatno 
prizadevanje za ohranitev in okrepitev te 
utemeljitve, da se zagotovi, da bo politika v 
EU še naprej temeljila na pravilnem 
razumevanju stanja okolja, mogočih 
možnostih odziva in njihovih posledicah.

prihodnjimi trendi potrebno dodatno 
prizadevanje za ohranitev in okrepitev te 
zbirke znanja, da se zagotovi, da bo 
politika v EU še naprej temeljila na 
pravilnem razumevanju stanja okolja, 
mogočih možnostih odziva in njihovih 
posledicah.

Or. en

Predlog spremembe 393
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

66. Vendar je zaradi hitrosti trenutnega 
razvoja in negotovosti v zvezi z verjetnimi 
prihodnjimi trendi potrebno dodatno 
prizadevanje za ohranitev in okrepitev te 
utemeljitve, da se zagotovi, da bo politika v 
EU še naprej temeljila na pravilnem 
razumevanju stanja okolja, mogočih 
možnostih odziva in njihovih posledicah.

66. Vendar je zaradi hitrosti trenutnega 
razvoja in negotovosti v zvezi z verjetnimi 
prihodnjimi trendi potrebno dodatno 
prizadevanje za ohranitev in okrepitev te 
zbirke znanja in utemeljitve, da se 
zagotovi, da bo politika v EU še naprej 
temeljila na pravilnem razumevanju stanja 
okolja, mogočih možnostih odziva in 
njihovih posledicah.

Or. en

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

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 68

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

68. Nadaljnje izvajanje načela „enkratna 
proizvodnja, večkratna uporaba“ skupnega 
okoljskega informacijskega sistema ter 
skupnih pristopov in standardov o zbiranju 
in primerjavi prostorskih informacij v 
okviru sistemov INSPIRE in GMES bo 

68. Nadaljnje izvajanje načela „enkratna 
proizvodnja, večkratna uporaba“ skupnega 
okoljskega informacijskega sistema ter 
skupnih pristopov in standardov o zbiranju 
in primerjavi prostorskih informacij v 
okviru sistemov INSPIRE in Copernicus 
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prispevalo k preprečevanju podvajanja 
prizadevanj in odpravljanju nepotrebne 
upravne obremenitve javnih organov, k 
čemur po prispevalo tudi prizadevanje za 
poenostavitev obveznosti poročanja na 
različnih področjih zakonodaje. Države 
članice morajo zagotoviti, da bodo zbrane 
informacije za presojo vplivov načrtov, 
programov in projektov na okolje (npr. s 
presojo vplivov na okolje ali strateško 
okoljsko presojo) javnosti bolj dostopne.

(prej znan kot GMES) ter drugih 
okoljskih informacijskih  sistemov za 
Evropo (na primer BISE in WISE) bo 
prispevalo k preprečevanju podvajanja 
prizadevanj in odpravljanju nepotrebne 
upravne obremenitve javnih organov, k 
čemur po prispevalo tudi prizadevanje za 
poenostavitev obveznosti poročanja na 
različnih področjih zakonodaje. Države 
članice morajo zagotoviti, da bodo zbrane 
informacije za presojo vplivov načrtov, 
programov in projektov na okolje (npr. s 
presojo vplivov na okolje ali strateško 
okoljsko presojo) javnosti bolj dostopne.

Or. en

Obrazložitev

Druga različica skupnih predlogov sprememb, ki jih je predlagal poročevalec.

Predlog spremembe 395
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 69 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

69. Še vedno obstajajo znatne vrzeli na 
področju znanja, med katerimi jih je nekaj 
pomembnih za prednostne cilje tega 
programa. Naložbe v dodatne raziskave za 
odpravo teh vrzeli so zato bistvene, da se 
javnim organom in podjetjem zagotovi 
trdna podlaga za sprejemanje odločitev, ki 
v celoti upoštevajo dejanske socialne, 
gospodarske ter okoljske koristi in stroške. 
Opozoriti je treba zlasti na štiri vrzeli:

69. Še vedno obstajajo znatne vrzeli na 
področju znanja, med katerimi jih je nekaj 
pomembnih za prednostne cilje tega 
programa. Naložbe v dodatne raziskave za 
odpravo teh vrzeli so zato bistvene, da se 
javnim organom in podjetjem zagotovi 
solidno znanje o najnovejšem dogajanju 
na področju znanosti, ki v celoti 
upoštevajo dejanske socialne, gospodarske 
ter okoljske koristi in stroške. Opozoriti je 
treba zlasti na štiri vrzeli:

Or. en
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Predlog spremembe 396
Marit Paulsen, Riikka Manner

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 69 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– za boljše razumevanje zapletenih 
vprašanj v zvezi z okoljskimi 
spremembami, kot so vplivi podnebnih 
sprememb in naravnih nesreč, posledice 
izgube vrst za ekosistemske storitve, 
okoljski pragi in ekološke prelomne točke, 
so potrebni napredne raziskave za odpravo 
vrzeli na področju podatkov in znanja ter 
ustrezna orodja za modeliranje. Čeprav 
razpoložljivi dokazi v celoti utemeljujejo 
previdnostne ukrepe na teh področjih, bodo 
k razvoju najustreznejših odzivov 
prispevale dodatne raziskave meja 
zmogljivosti planeta, sistemskih tveganj in 
sposobnosti naše družbe za soočanje z 
njimi. To bi moralo vključevati naložbe v 
odpravljanje vrzeli na področju podatkov 
in znanja, kartiranje in ocenjevanje 
ekosistemskih storitev, razumevanje vloge 
biotske raznovrstnosti pri podpiranju teh 
storitev ter njihov način prilagajanja 
podnebnim spremembam;

– za boljše razumevanje zapletenih 
vprašanj v zvezi z okoljskimi 
spremembami, kot so vplivi podnebnih 
sprememb in naravnih nesreč, 
preoblikovanje ekoloških odpadkov v 
mestnih območjih v kmetijske vložke z 
učinkovitim čiščenjem, posledice izgube 
vrst za ekosistemske storitve, okoljski 
pragi in ekološke prelomne točke, so 
potrebni napredne raziskave za odpravo 
vrzeli na področju podatkov in znanja ter 
ustrezna orodja za modeliranje. Čeprav 
razpoložljivi dokazi v celoti utemeljujejo 
previdnostne ukrepe na teh področjih, bodo 
k razvoju najustreznejših odzivov 
prispevale dodatne raziskave meja 
zmogljivosti planeta, sistemskih tveganj in 
sposobnosti naše družbe za soočanje z 
njimi. To bi moralo vključevati naložbe v 
odpravljanje vrzeli na področju podatkov 
in znanja, kartiranje in ocenjevanje 
ekosistemskih storitev, razumevanje vloge 
biotske raznovrstnosti pri podpiranju teh 
storitev ter njihov način prilagajanja 
podnebnim spremembam;

Or. en

Predlog spremembe 397
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 69 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– pri prehodu na vključujoče zeleno 
gospodarstvo je treba ustrezno obravnavati 

– pri prehodu na vključujoče zeleno 
gospodarstvo je treba ustrezno obravnavati 
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medsebojne vplive socialno-ekonomskih in 
okoljskih dejavnikov. Z izboljšanjem 
našega razumevanja vzorcev trajnostne 
potrošnje in proizvodnje, vprašanj, kako bi 
se lahko natančneje obravnavali stroški 
ukrepov ali neukrepanja, kako spremembe 
vedenja posameznikov in družbe 
prispevajo k okoljskim rezultatom in kako 
svetovni megatrendi vplivajo na okolje 
Evrope, se lahko pobude politike 
prilagodijo tako, da zagotavljajo 
učinkovitejšo rabo virov in prispevajo k 
odpravljanju pritiskov na okolje;

medsebojne vplive socialno-ekonomskih in 
okoljskih dejavnikov. Z izboljšanjem 
našega razumevanja vzorcev trajnostne 
potrošnje in proizvodnje, vprašanj, kako bi 
se lahko natančneje obravnavali stroški in 
koristi ukrepov ali neukrepanja, kako 
spremembe vedenja posameznikov in 
družbe prispevajo k okoljskim rezultatom 
in kako svetovni megatrendi vplivajo na 
okolje Evrope, se lahko pobude politike 
prilagodijo tako, da zagotavljajo 
učinkovitejšo rabo virov in prispevajo k 
odpravljanju pritiskov na okolje;

Or. en

Obrazložitev

Pri izboljšanju razumevanja trajnostnih vzorcev potrošnje in proizvodnje je treba upoštevati 
tako stroške kot koristi ukrepov in neukrepanja.

Predlog spremembe 398
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 69 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– še vedno obstajajo negotovosti glede 
zdravja ljudi ter okoljskih posledic
endokrinih motilcev hormonov, mešanic, 
kemikalij v izdelkih in nanomaterialov.
Odprava teh vrzeli lahko pospeši odločanje 
in omogoči nadaljnji razvoj pravnega reda 
na področju kemikalij, ki bo ustrezneje 
obravnaval zadevna področja in hkrati 
spodbujal bolj trajnostno rabo kemikalij. 
Boljše razumevanje okoljskih dejavnikov, 
ki vplivajo na zdravje ljudi, bi omogočilo 
sprejetje preventivnih ukrepov politik;

– še vedno obstajajo negotovosti glede 
vseh vplivov na zdravje ljudi in okolja 
endokrinih motilcev hormonov, mešanic, 
kemikalij v izdelkih in nanomaterialov, 
vendar so najnovejše raziskave pokazale, 
da endokrini motilci škodljivo vplivajo na 
zdravje ljudi, zlasti nosečnic, in na razvoj 
otrok. Zaradi tega so povsem utemeljeni 
previdnostni ukrepi. Obstajajo tudi 
pomisleki glede morebitnih okoljskih in 
zdravstvenih posledic kombiniranih 
učinkov kemikalij v izdelkih, 
nanomaterialih in podobnih naprednih 
materialih. Izvajanje obstoječega znanja 
skupaj z nenehnimi prizadevanji za 
odpravo zadnjih vrzeli v znanju, tudi z 
uporabo biološkega in okoljskega 



AM\931426SL.doc 63/67 PE508.028v01-00

SL

nadzora, lahko pospeši odločanje in 
omogoči nadaljnji razvoj pravnega reda na 
področju kemikalij, ki bo ustrezneje 
obravnaval zadevna področja, in obenem 
prispeva k bolj trajnostnemu pristopu na 
področju rabe kemikalij. Boljše 
razumevanje okoljskih dejavnikov in ravni 
izpostavljenosti, ki vplivajo na zdravje 
ljudi in okolje, bi omogočilo sprejetje 
preventivnih ukrepov politik;

Or. en

Obrazložitev

Kot je bilo poudarjeno v Westlundinem poročilu, ki ga je Evropski parlament objavil marca 
2013, znanstveno znanje o neželenih učinkih zlasti endokrinih motilcev že obstaja ter zahteva 
ukrepanje in izvajanje previdnostnega načela. Poleg tega je treba v okoljsko politiko vključiti 
znanje o kombiniranih učinkih kemikalij, nanomaterialov in podobnih naprednih materialih 
ter ustrezno odpraviti vrzeli v znanju.

Predlog spremembe 399
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 69 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– še vedno obstajajo negotovosti glede 
zdravja ljudi ter okoljskih posledic
endokrinih motilcev hormonov, mešanic, 
kemikalij v izdelkih in nanomaterialov. 
Odprava teh vrzeli lahko pospeši odločanje 
in omogoči nadaljnji razvoj pravnega reda 
na področju kemikalij, ki bo ustrezneje 
obravnaval zadevna področja in hkrati 
spodbujal bolj trajnostno rabo kemikalij. 
Boljše razumevanje okoljskih dejavnikov, 
ki vplivajo na zdravje ljudi, bi omogočilo 
sprejetje preventivnih ukrepov politik;

– čedalje več je znanja o neželenih 
učinkih endokrinih motilcev v 
kemikalijah, zlasti za razvoj otrok, zaradi 
česar je povsem utemeljeno previdnostno 
ukrepanje, vendar še vedno obstajajo 
negotovosti glede vseh učinkov endokrinih 
motilcev hormonov, mešanic, kemikalij v 
izdelkih in nanomaterialov na zdravje ljudi 
ter okolje. Odprava teh vrzeli lahko pospeši 
odločanje in omogoči nadaljnji razvoj 
pravnega reda na področju kemikalij, ki bo 
ustrezneje obravnaval zadevna področja in 
hkrati spodbujal bolj trajnostno rabo 
kemikalij. Boljše razumevanje okoljskih 
dejavnikov, ki vplivajo na zdravje ljudi, bi 
omogočilo sprejetje preventivnih ukrepov 
politik;
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Or. en

Predlog spremembe 400
Gaston Franco

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 69 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– še vedno obstajajo negotovosti glede 
zdravja ljudi ter okoljskih posledic 
endokrinih motilcev hormonov, mešanic, 
kemikalij v izdelkih in nanomaterialov. 
Odprava teh vrzeli lahko pospeši odločanje 
in omogoči nadaljnji razvoj pravnega reda 
na področju kemikalij, ki bo ustrezneje 
obravnaval zadevna področja in hkrati 
spodbujal bolj trajnostno rabo kemikalij. 
Boljše razumevanje okoljskih dejavnikov, 
ki vplivajo na zdravje ljudi, bi omogočilo 
sprejetje preventivnih ukrepov politik;

– še vedno obstajajo negotovosti glede 
zdravja ljudi ter okoljskih posledic 
endokrinih motilcev hormonov, mešanic, 
kemikalij v izdelkih in nanomaterialov. 
Najnaprednejše države članice na tem 
področju se poziva, da delijo njihovo 
znanje in izkušnje na evropski ravni, na 
podlagi po možnosti opravljene ocene 
učinka pa bodo lahko podprle 
harmonizirane določbe v Uniji za 
dopolnitev tega znanja, zlasti o 
nanomaterialih. Odprava obstoječih vrzeli 
na podlagi skupnih opredelitev in 
znanstvenih podatkov o inherentni 
nevarnosti snovi ter s spodbujanjem 
raziskav in po potrebi z izvajanjem 
previdnostnega načela, pa tudi načela 
sorazmernosti, lahko olajša odločanje in 
omogoči nadaljnji razvoj pravnega reda na 
področju kemikalij, ki bo ustrezneje 
obravnaval zadevna področja in hkrati 
spodbujal bolj trajnostno rabo kemikalij. 
Boljše razumevanje okoljskih dejavnikov, 
ki vplivajo na zdravje ljudi, bi omogočilo 
sprejetje preventivnih ukrepov politik;

Or. fr

Predlog spremembe 401
Anna Rosbach

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 69 – alinea 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– še vedno obstajajo negotovosti glede 
zdravja ljudi ter okoljskih posledic 
endokrinih motilcev hormonov, mešanic, 
kemikalij v izdelkih in nanomaterialov. 
Odprava teh vrzeli lahko pospeši odločanje 
in omogoči nadaljnji razvoj pravnega reda 
na področju kemikalij, ki bo ustrezneje 
obravnaval zadevna področja in hkrati 
spodbujal bolj trajnostno rabo kemikalij. 
Boljše razumevanje okoljskih dejavnikov, 
ki vplivajo na zdravje ljudi, bi omogočilo 
sprejetje preventivnih ukrepov politik;

– še vedno obstajajo negotovosti glede 
zdravja ljudi ter okoljskih posledic 
endokrinih motilcev hormonov, mešanic, 
kemikalij v izdelkih in nanomaterialov. 
Odprava teh vrzeli lahko pospeši odločanje 
in omogoči nadaljnji razvoj pravnega reda 
na področju kemikalij, ki bo ustrezneje 
obravnaval zadevna področja in hkrati 
spodbujal bolj trajnostno rabo kemikalij. 
Boljše razumevanje okoljskih dejavnikov, 
ki vplivajo na zdravje ljudi, bi omogočilo 
sprejetje preventivnih ukrepov politik; to bi 
bilo treba doseči čim bolj z uporabo 
alternativnih metod testiranja, da bi 
zmanjšali testiranje na živalih;

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije ni dovolj jasen glede potrebe po zmanjšanju kemičnega testiranja na 
živalih.

Predlog spremembe 402
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 69 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– za zagotovitev, da vsi sektorji prispevajo 
k prizadevanju za boj proti podnebnim 
spremembam, so potrebni jasen pregled 
nad meritvami toplogrednih plinov, 
spremljanjem in zbiranjem podatkov, ki je 
trenutno nepopoln na ključnih področjih, 
kot je kmetijstvo.

– za zagotovitev, da vsi sektorji prispevajo 
k prizadevanju za prilagajanje podnebnim 
spremembam, so potrebni jasen pregled 
nad meritvami toplogrednih plinov, 
spremljanjem in zbiranjem podatkov.

Or. it

Predlog spremembe 403
Ewald Stadler
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Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 69 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– za zagotovitev, da vsi sektorji prispevajo 
k prizadevanju za boj proti podnebnim 
spremembam, so potrebni jasen pregled 
nad meritvami toplogrednih plinov, 
spremljanjem in zbiranjem podatkov, ki je 
trenutno nepopoln na ključnih področjih, 
kot je kmetijstvo.

– za zagotovitev, da vsi sektorji prispevajo 
k prizadevanju za boj proti podnebnim 
spremembam, so potrebni jasen pregled 
nad meritvami toplogrednih plinov, 
spremljanjem in zbiranjem podatkov.

Or. de

Obrazložitev

Navajanje kmetijstva kot edinega sektorja, kjer naj bi obstajale vrzeli pri zbiranju podatkov, 
ne odraža resničnega stanja. Kmetijstvo je v skladu z veljavnimi metodami bilanciranja emisij 
toplogrednih plinov po vsej Evropi zmanjšalo emisije teh plinov.

Predlog spremembe 404
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

70. Nova in nastajajoča vprašanja, ki so 
posledica hitrega tehnološkega razvoja, 
zaradi katerega se zdi politika zastarela, kot 
so nanomateriali, nekonvencionalni viri 
energije, zajemanje in skladiščenje ogljika 
ter elektromagnetni valovi, pomenijo izzive 
glede obvladovanja tveganja ter lahko 
povzročajo navzkrižje interesov, potreb in 
pričakovanj. To pa lahko povzroči večjo 
zaskrbljenost javnosti in morebitno 
nenaklonjenost novim tehnologijam. Zato 
je treba zagotoviti širšo in eksplicitno 
družbeno razpravo o okoljskih tveganjih in 
možnih kompromisih, ki smo jih 
pripravljeni sprejeti ob upoštevanju 
občasno nepopolnih ali nezanesljivih 
informacij o nastajajočih tveganjih in 
njihovem obravnavanju. S sistematičnim 

70. Nova in nastajajoča vprašanja, ki so 
posledica hitrega tehnološkega razvoja, 
zaradi katerega se zdi politika zastarela, kot 
so nanomateriali in podobni napredni 
materiali, nekonvencionalni viri energije, 
zajemanje in skladiščenje ogljika ter 
elektromagnetni valovi, pomenijo izzive 
glede obvladovanja tveganja ter lahko 
povzročajo navzkrižje interesov, potreb in 
pričakovanj. To pa lahko povzroči večjo 
zaskrbljenost javnosti in morebitno 
nenaklonjenost novim tehnologijam. Zato 
je treba zagotoviti širšo in eksplicitno 
družbeno razpravo o okoljskih tveganjih in 
možnih kompromisih, ki smo jih 
pripravljeni sprejeti ob upoštevanju 
občasno nepopolnih ali nezanesljivih 
informacij o nastajajočih tveganjih in 
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pristopom k obvladovanju okoljskih 
tveganj se bo izboljšala zmožnost EU, da 
pravočasno prepozna tehnološki razvoj in 
se nanj odzove ter s tem pomiri javnost.

njihovem obravnavanju. S sistematičnim 
pristopom k obvladovanju okoljskih 
tveganj se bo izboljšala zmožnost EU, da 
pravočasno prepozna tehnološki razvoj in 
se nanj odzove ter s tem pomiri javnost.

Or. en

Obrazložitev

V prihodnosti se lahko uvedejo neznane snovi in materiali, zato je treba zagotoviti, da bodo ti 
materiali in snovi obravnavani na podoben način kot drugih nanomateriali.


