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Ändringsförslag 279
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

41. För att EU ska bli en resurseffektiv,
grön, konkurrenskraftig och utsläppssnål 
ekonomi ska programmet till 2020 leda till 
följande:

41. För att åstadkomma en 
konkurrenskraftig, utsläppssnål och
resurseffektiv kretsloppsekonomi, där 
miljön och ekosystemen respekteras, ska 
programmet till 2020 leda till följande:

Or. it

(Jämför ändringsförslag till artikel 2.1b.)

Ändringsförslag 280
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

41. För att EU ska bli en resurseffektiv, 
grön, konkurrenskraftig och utsläppssnål 
ekonomi ska programmet till 2020 leda till 
följande:

41. För att EU ska bli en resurseffektiv, 
miljövänlig, konkurrenskraftig och 
utsläppssnål ekonomi ska programmet till 
2020 leda till följande:

Or. fr

Ändringsförslag 281
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) EU har uppfyllt sina klimat- och 
energimål för 2020 och arbetar för att 
minska utsläppen av växthusgaser med 
80–95 % till 2050 jämfört med 1990, som 
en del av det globala åtagandet att hålla 
ökningen av medeltemperaturen under 
2 °C.

(a) EU har uppfyllt klimat- och energimål
som är förenliga med den ekonomiska 
konjunkturen och den internationella 
ramen inom UNFCCC.

Or. it

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) EU har uppfyllt sina klimat- och 
energimål för 2020 och arbetar för att 
minska utsläppen av växthusgaser med 
80-95 % till 2050 jämfört med 1990, som 
en del av det globala åtagandet att hålla 
ökningen av medeltemperaturen under 
2 °C.

(a) EU har uppfyllt sina klimat- och 
energimål för 2020, enats om en ram för 
energi- och klimatpolitiken för 2030, som 
baseras på bindande mål för utsläpp av 
växthusgaser, förnybar energi och 
energieffektivitet, och arbetar för att 
minska utsläppen av växthusgaser med 
80-95 % till 2050 jämfört med 1990, som 
en del av det globala åtagandet att hålla 
ökningen av medeltemperaturen under 
2 °C.

Or. de

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) EU har uppfyllt sina klimat- och (a) EU har uppfyllt sina klimat- och 
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energimål för 2020 och arbetar för att 
minska utsläppen av växthusgaser med 
80-95 % till 2050 jämfört med 1990, som 
en del av det globala åtagandet att hålla 
ökningen av medeltemperaturen under 
2 °C.

energimål för 2020 och arbetar för att 
minska utsläppen av växthusgaser med 
80-95 % till 2050 jämfört med 1990, som 
en del av det globala åtagandet att hålla 
ökningen av medeltemperaturen under 
2 °C. Klimat- och energimålen för 2030 
och ytterligare milstolpar för 
energieffektivitet och förnybar energi har 
överenskommits.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) EU-industrins sammanlagda 
miljöpåverkan från alla större 
industrisektorer har minskat betydligt och
resurseffektiviteten är förbättrad.

(b) EU-industrins sammanlagda 
miljöpåverkan från alla större 
industrisektorer har minskat betydligt,
resurseffektiviteten har förbättrats till 
följd av marknadsincitament och politiska 
incitament som belönar bästa praxis inom 
näringslivet. Resurseffektiviteten i hela
produktionskedjan och produktens 
livscykel kan mätas och riktmärkas.

Or. en

Ändringsförslag 285
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) EU-industrins sammanlagda 
miljöpåverkan från alla större 
industrisektorer har minskat betydligt och 
resurseffektiviteten är förbättrad.

(b) EU-industrins sammanlagda 
miljöpåverkan från alla större 
industrisektorer har minskat betydligt och 
resurseffektiviteten är förbättrad med hjälp 
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av principer för användning i flera steg av 
råvaror.

Or. en

Motivering

Mål om att förbättra resurseffektiviteten bör grundas på principerna om användning i flera 
steg av råvaror som garanterar högsta mervärde.

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Produktionens och konsumtionens 
sammanlagda miljöpåverkan har minskat, 
särskilt inom livsmedels-, bostads- och 
transportsektorerna.

(c) Strukturella förändringar av 
produktion, teknik och innovation samt 
konsumtionsmönster och livsstilar har 
bidragit till att produktionens och 
konsumtionens sammanlagda 
miljöpåverkan har minskat, särskilt inom 
livsmedels-, bostads- och 
transportsektorerna.

Or. en

Ändringsförslag 287
João Ferreira, Sabine Wils

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Miljöpåverkan inom livsmedels-, 
bostads- och transportsektorerna minskar 
samtidigt med kostnaderna för 
befolkningen genom 
markanvändningsåtgärder, kollektiva 
transportmedel av hög kvalitet och med 
låga biljettkostnader, minskade 



AM\931426SV.doc 7/68 PE508.028v01-00

SV

transporter under produkters livscykel, 
bestämmelser om och positiva 
ekonomiska incitament för 
närproducerade livsmedel och för närhet 
mellan bostad och arbetsplats.

Or. pt

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Försämring av skogar förebyggs och 
råvaror och produkter som är kopplade 
till avskogning elimineras från EU-
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 289
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Avfall hanteras på ett säkert sätt och 
som en resurs, mängden avfall som 
produceras per person sjunker i absoluta 
tal, energiåtervinning begränsas till 
material som inte kan materialåtervinnas, 
och återvinningsbara och komposterbara 
material deponeras inte alls.

(d) Avfall hanteras på ett säkert sätt och 
som en resurs, mängden avfall som 
produceras i förhållande till BNP minskar 
och särskilt förnybart och komposterbart 
konsumtionsavfall skiftas gradvis bort 
från avfallsströmmarna till återvinnings-
och återanvändning.

Or. en
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Ändringsförslag 290
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Avfall hanteras på ett säkert sätt och 
som en resurs, mängden avfall som 
produceras per person sjunker i absoluta 
tal, energiåtervinning begränsas till 
material som inte kan materialåtervinnas, 
och återvinningsbara och komposterbara 
material deponeras inte alls.

(d) Avfall hanteras på säkert sätt och som 
en resurs, mängden avfall som produceras 
sjunker jämfört med BNP, avfall som kan 
återvinnas och komposteras återvinns och 
utnyttjas på ett effektivt sätt.

Or. it

Ändringsförslag 291
Kārlis Šadurskis

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Avfall hanteras på ett säkert sätt och 
som en resurs, mängden avfall som 
produceras per person sjunker i absoluta 
tal, energiåtervinning begränsas till 
material som inte kan materialåtervinnas, 
och återvinningsbara och komposterbara 
material deponeras inte alls.

(d) Avfall hanteras på ett säkert sätt och 
som en resurs, mängden avfall som 
produceras per person sjunker, 
energiåtervinning begränsas till material 
som inte kan materialåtervinnas, och 
återvinningsbara och komposterbara 
material minimeras, med beaktande av de 
förlängda tidsfrister som anges i 
artikel 5.2 i direktiv 1999/31/EG om 
deponering av avfall.

Or. en

Ändringsförslag 292
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Avfall hanteras på ett säkert sätt och 
som en resurs, mängden avfall som 
produceras per person sjunker i absoluta 
tal, energiåtervinning begränsas till 
material som inte kan materialåtervinnas, 
och återvinningsbara och komposterbara 
material deponeras inte alls.

(d) Avfall hanteras på ett säkert sätt och 
som en resurs, mängden avfall som 
produceras per person sjunker i absoluta 
tal, energiåtervinning begränsas till
material som inte kan materialåtervinnas, 
och återvinningsbara, komposterbara och 
brännbara material deponeras inte alls.

Or. en

Ändringsförslag 293
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Avfall hanteras på ett säkert sätt och 
som en resurs, mängden avfall som 
produceras per person sjunker i absoluta 
tal, energiåtervinning begränsas till 
material som inte kan materialåtervinnas, 
och återvinningsbara och komposterbara 
material deponeras inte alls.

(d) Avfall hanteras på ett säkert sätt och 
som en resurs, mängden avfall som 
produceras per person sjunker i absoluta 
tal, energiåtervinning begränsas till 
material som inte kan materialåtervinnas, 
och deponeringen av återvinningsbara och 
komposterbara material upphör över tid 
fullständigt, med hänsyn tagen till 
medlemsstaternas reella möjligheter att 
uppfylla detta mål.

Or. lt

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Avfall hanteras på ett säkert sätt och 
som en resurs, mängden avfall som 

(d) Avfall förebyggs och hanteras på ett 
säkert sätt och som en resurs, mängden 
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produceras per person sjunker i absoluta 
tal, energiåtervinning begränsas till 
material som inte kan materialåtervinnas, 
och återvinningsbara och komposterbara 
material deponeras inte alls.

avfall som produceras per person sjunker i 
absoluta tal, energiåtervinning begränsas 
till material som inte kan komposteras 
eller materialåtervinnas, och 
återvinningsbara och komposterbara 
material deponeras inte alls.

Or. en

Ändringsförslag 295
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fullt genomförande av EU:s energi-
och klimatpaket samt överenskommelser 
om EU:s klimat- och energipolitik för 
perioden efter 2020.

(a) Uppskjutande av genomförandet av
EU:s energi- och klimatpaket, med 
undantag för bestämmelserna om 
energieffektivitet, fram till 
undertecknandet av ett nytt internationellt 
instrument som är juridiskt bindande på 
global nivå, med målet att minska 
utsläppen av växthusgaser med 80–95 % 
till 2050 jämfört med 1990, som en del av 
det övergripande åtagandet att begränsa 
ökningen av medeltemperaturen till 
högst 2 °C.

Or. it

Ändringsförslag 296
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fullt genomförande av EU:s energi-
och klimatpaket samt överenskommelser 
om EU:s klimat- och energipolitik för 
perioden efter 2020.

(a) Fullt genomförande av EU:s energi-
och klimatpaket samt vilja att arbeta med
EU:s klimat- och energipolitik för perioden 
efter 2020.
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Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fullt genomförande av EU:s energi-
och klimatpaket samt överenskommelser 
om EU:s klimat- och energipolitik för 
perioden efter 2020.

(a) Fullt genomförande av EU:s energi-
och klimatpaket samt överenskommelser 
om EU:s klimat- och energipolitik för 
perioden efter 2020 genom fastställande 
av tre rättsligt bindande mål för år 2030 i 
linje med de milstolpar som anges i 
färdplanen för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle till 2050, inklusive 
en bedömning av möjligheten att höja 
klimatmålet för 2020 till 30 %.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Allmän användning av bästa 
tillgängliga teknik och ökade 
ansträngningar för att främja användningen 
av nya innovativa tekniker, processer och 
tjänster.

(b) Allmän användning av bästa 
tillgängliga teknik inom ramen för 
direktivet om industriutsläpp och ökade 
ansträngningar för att främja användningen 
av nya innovativa tekniker, processer och 
tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 299
João Ferreira, Sabine Wils

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Minskad användning av emballage 
och transporter under produkternas 
livscykel.

Or. pt

Ändringsförslag 300
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Främjande av offentliga och privata 
forsknings- och innovationsinsatser som 
krävs för att ta i bruk innovativ teknik, 
innovativa system och affärsmodeller som 
snabbar på och sänker kostnaderna för 
övergången till en utsläppssnål,
resurseffektiv ekonomi.

(c) Främjande av offentliga och privata 
forsknings- och innovationsinsatser som 
krävs för att ta i bruk innovativ teknik, 
innovativa system och affärsmodeller som 
leder till en mer konkurrenskraftig, 
kostnadseffektiv, utsläppssnål och
resurseffektiv ekonomi.

Or. it

Ändringsförslag 301
Christa Klaß, Britta Reimers

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Främjande av offentliga och privata 
forsknings- och innovationsinsatser som 
krävs för att ta i bruk innovativ teknik, 
innovativa system och affärsmodeller som 

(c) Främjande av offentliga och privata 
forsknings- och innovationsinsatser som 
krävs för att ta i bruk innovativ teknik, 
innovativa system och affärsmodeller som 
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snabbar på och sänker kostnaderna för
övergången till en utsläppssnål, 
resurseffektiv ekonomi.

snabbar på övergången till en utsläppssnål, 
resurseffektiv ekonomi, bidrar till en 
betydande minskning av 
livsmedelsslöseriet genom hela kedjan och 
sänker kostnaderna för denna övergång.

Or. de

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Fastställande av indikatorer och mål 
för resurseffektivitet till 2015 på grundval 
av färdplanen för ett resurseffektivt 
Europa. Införande av en huvudindikator 
och ett huvudmål i den europeiska 
planeringsterminen, som kompletteras av 
en resultattavla för indikatorer avseende
användning av mark, koldioxid, vatten 
och material.

Or. en

Ändringsförslag 303
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Fastställande av indikatorer och mål 
för resurseffektivitet till 2015.

Or. en
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Ändringsförslag 304
Jo Leinen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Inrättande av en mer sammanhållen 
ram för hållbar produktion och 
konsumtion. Översyn av 
produktlagstiftning i syfte att förbättra 
produkters miljöprestanda och 
resurseffektivitet under hela livscykeln. 
Fastställande av mål för att minska 
konsumtionens totala miljöpåverkan.

(d) Inrättande av en mer sammanhållen 
rättslig ram för hållbar produktion och 
konsumtion som täcker hela 
produktionscykeln, från hållbar 
materialutvinning till återvinning av 
förbrukat material. Översyn av 
produktlagstiftning i syfte att förbättra 
produkters miljöprestanda och 
resurseffektivitet under hela livscykeln, 
ökad enhetlighet mellan befintliga 
instrument och främjande av en 
föregångarstrategi. Främjande av 
konsumentefterfrågan på miljömässigt 
hållbara produkter och tjänster genom 
åtgärder för att göra dem mer 
lättillgängliga, mer rimligt prissatta, mer 
funktionsdugliga och mer attraktiva. 
Fastställande av mål för att minska 
konsumtionens totala miljöpåverkan till 
2015.

Or. en

Ändringsförslag 305
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Inrättande av en mer sammanhållen 
ram för hållbar produktion och 
konsumtion. Översyn av 
produktlagstiftning i syfte att förbättra 
produkters miljöprestanda och 
resurseffektivitet under hela livscykeln. 
Fastställande av mål för att minska 

(d) Inrättande av en mer sammanhållen 
ram för hållbar produktion och 
konsumtion, inbegripet konsolidering av 
befintliga instrument i en konsekvent 
rättslig ram där så är möjligt. Översyn av 
produktlagstiftning i syfte att förbättra 
produkters miljöprestanda och 
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konsumtionens totala miljöpåverkan. resurseffektivitet under hela livscykeln. 
Främjande av konsumentefterfrågan på 
miljömässigt hållbara produkter och 
tjänster. Fastställande av indikatorer och
mål för att minska konsumtionens totala 
miljöpåverkan.

Or. en

Ändringsförslag 306
Margrete Auken

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Inrättande av en mer sammanhållen 
ram för hållbar produktion och 
konsumtion. Översyn av 
produktlagstiftning i syfte att förbättra 
produkters miljöprestanda och 
resurseffektivitet under hela livscykeln. 
Fastställande av mål för att minska 
konsumtionens totala miljöpåverkan.

(d) Inrättande av en mer sammanhållen 
ram för hållbar produktion och 
konsumtion. Översyn av 
produktlagstiftning i syfte att förbättra 
produkters miljöprestanda och 
resurseffektivitet under hela livscykeln. 
Fastställande av mål för att minska 
konsumtionens totala miljöpåverkan och 
begränsa marknadstillträdet för produkter 
som har visat sig vara miljöskadliga.

Or. en

Motivering

En giftfri, ren, hälsosam miljö och innovation för säkra konsumentprodukter kan endast 
uppnås om miljöfarliga produkter begränsas.

Ändringsförslag 307
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Inrättande av en mer sammanhållen 
ram för hållbar produktion och 

(d) Inrättande av en mer sammanhållen 
ram för hållbar produktion och 
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konsumtion. Översyn av 
produktlagstiftning i syfte att förbättra 
produkters miljöprestanda och 
resurseffektivitet under hela livscykeln. 
Fastställande av mål för att minska 
konsumtionens totala miljöpåverkan.

konsumtion. Översyn av 
produktlagstiftning i syfte att förbättra 
produkters miljöprestanda och 
resurseffektivitet under hela livscykeln 
med hänsyn till principerna om 
användning i flera steg av material.
Fastställande av mål för att minska 
konsumtionens totala miljöpåverkan.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Ökade insatser för att nå målet att 
minst 50 % av de offentliga 
upphandlingarna ska vara 
miljöanpassade och inrättande av ett 
frivilligt nätverk för gröna uppköpare för 
EU-företagen.

Or. en

Ändringsförslag 309
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Fullt genomförande av EU:s 
avfallslagstiftning. Detta innebär att 
avfallshierarkin tillämpas och att 
marknadsbaserade styrmedel och åtgärder 
tillämpas på ett effektivt sätt för att fasa ut 
deponering, energiåtervinning begränsas 
till material som inte kan 
materialåtervinnas, återvunnet avfall 

(e) Fullt genomförande av EU:s 
avfallslagstiftning och uppnående av
målet om nästan full avsaknad av avfall 
till 2020. Detta innebär att avfallshierarkin 
tillämpas och att marknadsbaserade 
styrmedel och åtgärder tillämpas på ett 
effektivt sätt för att minska uppkomsten 
av avfall, främja återanvändning, 
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används som en stor, pålitlig råvarukälla 
för EU, farligt avfall hanteras på ett säkert 
sätt och uppkomsten av det begränsas, 
olagliga avfallstransporter förekommer inte 
och hinder på den inre marknaden för 
miljövänlig återvinning inom EU är 
borttagna.

garantera högkvalitativ 
materialåtervinning och giftfria 
materialcykler, så att avfall kan användas
som en stor, pålitlig råvarukälla för EU och 
att det finns ett högkvalitativt system för 
källsortering samt att energiåtervinning 
begränsas till material som inte kan 
materialåtervinnas eller komposteras, 
deponering fasas ut, förutom för visst
farligt avfall där deponering är den 
säkraste bortskaffningsmetoden och 
uppkomsten av farligt avfall begränsas 
väsentligt och annars hanteras på ett 
säkert sätt. Olagliga avfallstransporter 
förekommer inte och hinder på den inre 
marknaden för miljövänlig återvinning 
inom EU är borttagna. Detta kommer att 
kräva systematiskt fastställande av 
ambitiösa mål för materialåtervinning, 
återanvändning och förebyggande inom
all avfallspolitik i EU.

Or. en

Ändringsförslag 310
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Fullt genomförande av EU:s 
avfallslagstiftning. Detta innebär att 
avfallshierarkin tillämpas och att 
marknadsbaserade styrmedel och åtgärder 
tillämpas på ett effektivt sätt för att fasa ut 
deponering, energiåtervinning begränsas 
till material som inte kan 
materialåtervinnas, återvunnet avfall 
används som en stor, pålitlig råvarukälla 
för EU, farligt avfall hanteras på ett säkert 
sätt och uppkomsten av det begränsas, 
olagliga avfallstransporter förekommer inte 
och hinder på den inre marknaden för 
miljövänlig återvinning inom EU är 

(e) Fullt genomförande av EU:s 
avfallslagstiftning. Detta innebär att 
avfallshierarkin tillämpas och att 
marknadsbaserade styrmedel och åtgärder 
tillämpas för att se till att återvinningsbart 
och komposterbart avfall återvinns och 
utnyttjas på ett effektivt sätt, återvunnet 
avfall används som en kompletterande, 
pålitlig råvarukälla för EU, farligt avfall 
hanteras på ett säkert sätt och uppkomsten 
av det begränsas, olagliga 
avfallstransporter förekommer inte och 
hinder på den inre marknaden för 
miljövänlig återvinning inom EU är 
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borttagna. borttagna.

Or. it

Ändringsförslag 311
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Fullt genomförande av EU:s 
avfallslagstiftning. Detta innebär att 
avfallshierarkin tillämpas och att 
marknadsbaserade styrmedel och åtgärder 
tillämpas på ett effektivt sätt för att fasa ut 
deponering, energiåtervinning begränsas 
till material som inte kan 
materialåtervinnas, återvunnet avfall 
används som en stor, pålitlig råvarukälla 
för EU, farligt avfall hanteras på ett säkert 
sätt och uppkomsten av det begränsas, 
olagliga avfallstransporter förekommer inte 
och hinder på den inre marknaden för 
miljövänlig återvinning inom EU är 
borttagna.

(e) Fullt genomförande av EU:s 
avfallslagstiftning. Detta innebär att 
avfallshierarkin tillämpas enligt 
avfallsdirektivet, utifrån ett 
livscykeltänkande och åtgärder tillämpas 
för att återvinningsavfall och 
komposterbart avfall styrs om från 
eliminering till materialåtervinning och 
annan återvinning, återvunnet avfall 
används som en stor, pålitlig råvarukälla 
för EU, farligt avfall hanteras på ett säkert 
sätt och uppkomsten av det begränsas, 
olagliga avfallstransporter förekommer inte 
och hinder på den inre marknaden för 
miljövänlig återvinning inom EU är 
borttagna.

Or. en

Ändringsförslag 312
Karl-Heinz Florenz

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Fullt genomförande av EU:s 
avfallslagstiftning. Detta innebär att 
avfallshierarkin tillämpas och att 
marknadsbaserade styrmedel och åtgärder 
tillämpas på ett effektivt sätt för att fasa ut 

(e) Fullt genomförande av EU:s 
avfallslagstiftning. Detta innebär att 
avfallshierarkin i fem nivåer tillämpas och 
att marknadsbaserade styrmedel och 
åtgärder tillämpas på ett effektivt sätt för 
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deponering, energiåtervinning begränsas 
till material som inte kan 
materialåtervinnas, återvunnet avfall 
används som en stor, pålitlig råvarukälla 
för EU, farligt avfall hanteras på ett säkert 
sätt och uppkomsten av det begränsas, 
olagliga avfallstransporter förekommer inte 
och hinder på den inre marknaden för 
miljövänlig återvinning inom EU är 
borttagna.

att stegvis införa ett allmänt förbud mot 
avfallsdeponering på EU-nivå, 
energiåtervinning begränsas till material 
som inte kan materialåtervinnas eller 
komposteras, återvunnet avfall används 
som en stor, pålitlig råvarukälla för EU, 
som ökar i förhållande till återvinningens 
lönsamhet och efterfrågan på 
sekundärråvaror, farligt avfall hanteras på 
ett säkert sätt och uppkomsten av det 
begränsas, olagliga avfallstransporter 
förekommer inte (bland annat tack vare 
förstärkta kontroller) och hinder på den 
inre marknaden för miljövänlig återvinning 
inom EU är borttagna.

Or. de

Ändringsförslag 313
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Fullt genomförande av EU:s 
avfallslagstiftning. Detta innebär att 
avfallshierarkin tillämpas och att 
marknadsbaserade styrmedel och åtgärder 
tillämpas på ett effektivt sätt för att fasa ut 
deponering, energiåtervinning begränsas 
till material som inte kan 
materialåtervinnas, återvunnet avfall 
används som en stor, pålitlig råvarukälla 
för EU, farligt avfall hanteras på ett säkert 
sätt och uppkomsten av det begränsas, 
olagliga avfallstransporter förekommer inte 
och hinder på den inre marknaden för 
miljövänlig återvinning inom EU är 
borttagna.

(e) Fullt genomförande av EU:s 
avfallslagstiftning. Detta innebär att 
avfallshierarkin tillämpas och att 
marknadsbaserade styrmedel och åtgärder 
tillämpas på ett effektivt sätt för att fasa ut 
deponering, energiåtervinning av material 
som inte kan materialåtervinnas 
minimeras, återvunnet avfall används som 
en stor, pålitlig råvarukälla för EU, farligt 
avfall hanteras på ett säkert sätt och 
uppkomsten av det begränsas, olagliga 
avfallstransporter förekommer inte och 
hinder på den inre marknaden för 
miljövänlig återvinning inom EU är 
borttagna.

Or. en
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Ändringsförslag 314
Kārlis Šadurskis

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Fullt genomförande av EU:s 
avfallslagstiftning. Detta innebär att 
avfallshierarkin tillämpas och att 
marknadsbaserade styrmedel och åtgärder 
tillämpas på ett effektivt sätt för att fasa ut
deponering, energiåtervinning begränsas 
till material som inte kan 
materialåtervinnas, återvunnet avfall 
används som en stor, pålitlig råvarukälla 
för EU, farligt avfall hanteras på ett säkert 
sätt och uppkomsten av det begränsas, 
olagliga avfallstransporter förekommer inte 
och hinder på den inre marknaden för 
miljövänlig återvinning inom EU är 
borttagna.

(e) Fullt genomförande av EU:s 
avfallslagstiftning. Detta innebär att 
avfallshierarkin tillämpas och att 
marknadsbaserade styrmedel och åtgärder 
tillämpas på ett effektivt sätt för att 
minimera deponering, energiåtervinning 
begränsas till material som inte kan 
materialåtervinnas, återvunnet avfall 
används som en stor, pålitlig råvarukälla 
för EU, farligt avfall hanteras på ett säkert 
sätt och uppkomsten av det begränsas, 
olagliga avfallstransporter förekommer inte 
och hinder på den inre marknaden för 
miljövänlig återvinning inom EU är 
borttagna.

Or. en

Ändringsförslag 315
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Fullt genomförande av EU:s 
avfallslagstiftning. Detta innebär att 
avfallshierarkin tillämpas och att 
marknadsbaserade styrmedel och åtgärder 
tillämpas på ett effektivt sätt för att fasa ut 
deponering, energiåtervinning begränsas 
till material som inte kan 
materialåtervinnas, återvunnet avfall 
används som en stor, pålitlig råvarukälla 
för EU, farligt avfall hanteras på ett säkert 
sätt och uppkomsten av det begränsas, 
olagliga avfallstransporter förekommer inte 

(e) Fullt genomförande av EU:s 
avfallslagstiftning. Detta innebär att 
avfallshierarkin tillämpas och att 
marknadsbaserade styrmedel och åtgärder 
tillämpas på ett effektivt sätt för att fasa ut 
deponering, energiåtervinning begränsas 
till material som inte kan 
materialåtervinnas, återvunnet avfall 
används som en stor, pålitlig råvarukälla 
för EU, farligt avfall hanteras på ett säkert 
sätt och uppkomsten av det begränsas, 
olagliga avfallstransporter förekommer 
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och hinder på den inre marknaden för 
miljövänlig återvinning inom EU är 
borttagna.

praktiskt taget inte och hinder på den inre 
marknaden för miljövänlig återvinning 
inom EU är borttagna.

Or. en

Ändringsförslag 316
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Fullt genomförande av EU:s 
avfallslagstiftning. Detta innebär att 
avfallshierarkin tillämpas och att 
marknadsbaserade styrmedel och åtgärder 
tillämpas på ett effektivt sätt för att fasa ut 
deponering, energiåtervinning begränsas 
till material som inte kan 
materialåtervinnas, återvunnet avfall
används som en stor, pålitlig råvarukälla 
för EU, farligt avfall hanteras på ett säkert 
sätt och uppkomsten av det begränsas, 
olagliga avfallstransporter förekommer inte 
och hinder på den inre marknaden för 
miljövänlig återvinning inom EU är 
borttagna.

(e) Fullt genomförande av EU:s 
avfallslagstiftning. Detta innebär att 
avfallshierarkin tillämpas och att 
marknadsbaserade styrmedel och åtgärder 
tillämpas på ett effektivt sätt för att fasa ut 
deponering, energiåtervinning begränsas 
till material som inte kan 
materialåtervinnas, giftfria materialcykler 
främjas så att återvunnet avfall kan 
användas som en stor, pålitlig råvarukälla 
för EU, farligt avfall hanteras på ett säkert 
sätt och uppkomsten av det begränsas, 
olagliga avfallstransporter förekommer inte 
och hinder på den inre marknaden för 
miljövänlig återvinning inom EU är 
borttagna.

Or. en

Ändringsförslag 317
Jo Leinen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Fullt genomförande av EU:s 
avfallslagstiftning. Detta innebär att 
avfallshierarkin tillämpas och att 

(e) Fullt genomförande och stärkande av 
EU:s avfallslagstiftning samt uppnående 
av målet om nära noll avfall. Detta 
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marknadsbaserade styrmedel och åtgärder 
tillämpas på ett effektivt sätt för att fasa ut 
deponering, energiåtervinning begränsas 
till material som inte kan 
materialåtervinnas, återvunnet avfall 
används som en stor, pålitlig råvarukälla 
för EU, farligt avfall hanteras på ett säkert 
sätt och uppkomsten av det begränsas, 
olagliga avfallstransporter förekommer inte 
och hinder på den inre marknaden för 
miljövänlig återvinning inom EU är 
borttagna.

innebär att avfallshierarkin tillämpas strikt
och att marknadsbaserade styrmedel och 
åtgärder tillämpas på ett effektivt sätt för 
att fasa ut deponering, energiåtervinning 
begränsas till material som inte kan 
materialåtervinnas, giftfria materialcykler 
främjas så att återvunnet avfall används 
som en stor, pålitlig råvarukälla för EU, det 
finns ett högkvalitativt system för 
källsortering, farligt avfall hanteras på ett 
säkert sätt och uppkomsten av det 
begränsas, olagliga avfallstransporter 
förekommer inte och hinder på den inre 
marknaden för miljövänlig återvinning 
inom EU är borttagna. Detta kommer att 
kräva en systemöversyn av EU:s 
avfallspolitik i linje med övergången mot 
en cirkulär ekonomi samt inrättande av 
ambitiösa mål för återvinning och 
förebyggande.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Utforma ett nytt rättsligt instrument. 
Detta kommer att bidra till ett effektivare 
utnyttjande av de begränsade 
biomassaresurserna baserat på en 
bedömning av den totala tillgången, 
principen om användning i flera steg samt 
leda till stödåtgärder för att se till att den 
totala mängd biomassa som används i en 
sektor begränsas till vad ekosystemen 
rimligen kan tillhandahålla.

Or. en
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Ändringsförslag 319
João Ferreira, Sabine Wils

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Vattenhushållningen har förbättrats 
genom att det har satts upp mål för 
avrinningsområden, och
marknadsmekanismer som vattenpriser 
tillämpas.

(f) Vattenhushållningen har förbättrats 
genom att det har satts upp mål för 
avrinningsområden i förvaltningsplanerna, 
och dessa mål kontrolleras, och genom en 
förstärkning av den offentliga 
vattenresursförvaltningen, en ökning av 
antalet kvalificerade arbetstillfällen och 
säkerställande av att dessa tjänster har 
tillräckligt med medel och 
investeringsförmåga.

Or. pt

Ändringsförslag 320
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led f 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Vattenhushållningen har förbättrats 
genom att det har satts upp mål för 
avrinningsområden, och 
marknadsmekanismer som vattenpriser 
tillämpas.

(f) Vattenhushållningen har förbättrats 
genom att det har satts upp mål för 
avrinningsområden på grundval av de mest 
kostnadseffektiva 
marknadsmekanismerna, bland annat 
vattenpriser.

Or. en

Ändringsförslag 321
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Vattenhushållningen har förbättrats 
genom att det har satts upp mål för 
avrinningsområden, och 
marknadsmekanismer som vattenpriser 
tillämpas.

(f) Vattenhushållningen har förbättrats 
genom att det har satts upp mål för 
avrinningsområden, och 
marknadsmekanismer som vattenpriser 
tillämpas, och även genom förbättrad 
kunskap och information, styrning, 
investeringar samt integrering av 
vattenfrågor i andra politikområden.

Or. en

Ändringsförslag 322
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Vattenhushållningen har förbättrats 
genom att det har satts upp mål för 
avrinningsområden, och 
marknadsmekanismer som vattenpriser 
tillämpas.

(f) Vattenhushållningen har förbättrats 
genom att det har satts upp mål för 
avrinningsområden, och 
marknadsmekanismer som vattenpriser 
tillämpas i enlighet med artikel 9 i 
ramdirektivet om vatten.

Or. en

Ändringsförslag 323
Gilles Pargneaux

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Vattenhushållningen har förbättrats 
genom att det har satts upp mål för 
avrinningsområden, och 
marknadsmekanismer som vattenpriser 
tillämpas.

(f) Vattenhushållningen har förbättrats 
genom att det har satts upp mål för 
avrinningsområden, liksom för återvinning 
av avloppsvatten, och 
marknadsmekanismer som vattenpriser 
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tillämpas.

Or. fr

Ändringsförslag 324
Gaston Franco

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Vattenhushållningen har förbättrats 
genom att det har satts upp mål för 
avrinningsområden, och 
marknadsmekanismer som vattenpriser 
tillämpas.

(f) Vattenhushållningen har förbättrats 
genom att det har satts upp mål för 
avrinningsområden samt genom att det har 
införts bestämmelser om användningen 
av behandlat avloppsvatten och genom att 
marknadsmekanismer som vattenpriser
tillämpas.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att ge särskild status åt vatten som hämtas och sedan återinförs i den 
miljön. I enlighet med kommissionens handlingsplan för att skydda Europas vattenresurser 
kommer kommissionen att undersöka vilket EU-instrument som är lämpligast för att 
uppmuntra återanvändning av vatten och på lämpligt sätt bedöma miljöpåverkan och 
säkerställa ett fullgott skydd för folkhälsan och miljön.

Ändringsförslag 325
João Ferreira, Sabine Wils

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Det finns garantier för tillräckligt 
stora vattenreserver av hög kvalitet, 
framför allt dricksvattenkällor, bland 
annat genom underhåll och förbättring av 
naturliga och konstgjorda reservoarer,
med särskild tonvikt vid förvaltning av 
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grundvatten och lagringskapacitet i
marken, övervakning och kontroll av 
lagringsförändringar och vattenkvalitet.

Or. pt

Ändringsförslag 326
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Hänsyn tas till åtgärderna i strategin 
för en bioekonomi för Europa när det 
gäller hållbar produktion och användning 
av förnybara resurser.

Or. en

Ändringsförslag 327
Dan Jørgensen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Nya bestämmelser för miljöanpassad 
upphandling inrättas för 
livsmedelsprodukter, inklusive miljö- och 
djurskyddskriterier.

Or. en

Ändringsförslag 328
João Ferreira, Sabine Wils

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 44
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

44. Tillgång till vatten av tillfredsställande 
kvalitet är fortfarande ett problem i många 
landsbygdsområden inom EU, och genom 
att säkerställa god kvalitet på Europas 
badvatten kan man främja både människors 
hälsa och EU:s turistindustri. 
Översvämningars negativa effekter på 
människors hälsa och näringslivet blir allt 
vanligare, delvis på grund av förändringar 
i vattnets kretslopp och 
markanvändningen.

44. Tillgång till vatten av tillfredsställande 
kvalitet är fortfarande ett problem i många 
landsbygdsområden inom EU, och genom 
att säkerställa god kvalitet på Europas 
badvatten kan man främja både människors 
hälsa och EU:s turistindustri. 
Översvämningars negativa effekter på 
människors hälsa och näringslivet blir allt 
vanligare, främst på grund av en olämplig 
markpolitik och bebyggda flodbäddar.

Or. pt

Ändringsförslag 329
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

44. Tillgång till vatten av tillfredsställande 
kvalitet är fortfarande otillräcklig i många 
landsbygdsområden inom EU, och genom 
att säkerställa god kvalitet på Europas 
badvatten kan man främja både människors 
hälsa och EU:s turistindustri. 
Översvämningars negativa effekter på 
människors hälsa och näringslivet blir allt 
vanligare, delvis på grund av förändringar i 
vattnets kretslopp och markanvändningen.

44. Tillgång till vatten av tillfredsställande 
kvalitet, lämplig avledning samt rening av 
avloppsvatten är fortfarande otillräcklig i 
många landsbygdsområden inom EU, och 
genom att säkerställa god kvalitet på 
Europas badvatten kan man främja både 
människors hälsa och EU:s turistindustri. 
Översvämningars negativa effekter på 
människors hälsa och näringslivet blir allt 
vanligare, delvis på grund av förändringar i 
vattnets kretslopp och markanvändningen.

Or. lt

Ändringsförslag 330
Ewald Stadler

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 44
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

44. Tillgång till vatten av tillfredsställande 
kvalitet är fortfarande ett problem i många 
landsbygdsområden inom EU, och genom 
att säkerställa god kvalitet på Europas 
badvatten kan man främja både människors 
hälsa och EU:s turistindustri. 
Översvämningars negativa effekter på 
människors hälsa och näringslivet blir allt 
vanligare, delvis på grund av förändringar i 
vattnets kretslopp och markanvändningen.

44. Tillgång till vatten av tillfredsställande 
kvalitet är fortfarande ett problem i många 
landsbygdsområden inom EU, och genom 
att säkerställa god kvalitet på Europas 
badvatten kan man främja både människors 
hälsa och EU:s turistindustri. 
Privatiseringen av vattenförsörjningen 
har lett till hälsorisker, framför allt i de 
fall då stora koncerner tagit över 
vattenrättigheterna. För att bevara, 
förbättra och skydda vattenkvaliteten 
måste ett förbud mot privatisering av 
dricksvattenförsörjning införas. 
Översvämningars negativa effekter på 
människors hälsa och näringslivet blir allt 
vanligare, delvis på grund av förändringar i 
vattnets kretslopp och markanvändningen.

Or. de

Motivering

I Portugal har vattenprivatiseringen lett till en prisökning på 400 procent och en försämrad 
vattenkvalitet. Kampen om vattnet kommer att öka under de närmaste decennierna, vilket gör 
att vattenförsörjningen måste fortsätta att drivas i offentlig regi alternativt åter ställas under 
ökad offentlig tillsyn.

Ändringsförslag 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

44. Tillgång till vatten av tillfredsställande 
kvalitet är fortfarande ett problem i många 
landsbygdsområden inom EU, och genom 
att säkerställa god kvalitet på Europas 
badvatten kan man främja både människors 
hälsa och EU:s turistindustri. 
Översvämningars negativa effekter på 
människors hälsa och näringslivet blir allt 

44. Tillgång till vatten av tillfredsställande 
kvalitet är fortfarande ett problem i många 
landsbygdsområden inom EU, och genom 
att säkerställa god kvalitet på Europas 
badvatten kan man främja både människors 
hälsa och EU:s turistindustri. 
Översvämningars negativa effekter på 
människors hälsa och näringslivet blir allt 
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vanligare, delvis på grund av förändringar i 
vattnets kretslopp och markanvändningen.

vanligare, delvis på grund av förändringar i 
vattnets kretslopp och markanvändningen. 
För efterlevnaden av EU:s 
vattenlagstiftning krävs åtgärder för 
återhämtning av floders naturliga 
stränder och återskogning av 
angränsande områden.

Or. es

Ändringsförslag 332
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

42. EU:s miljölagstiftning har gett 
betydande fördelar för allmänhetens hälsa 
och välbefinnande. Miljöfrågor som rör 
vatten, luftföroreningar och kemikalier är 
dock fortfarande de som oroar allmänheten 
mest inom EU. Världshälsoorganisationen 
(WHO) bedömer att miljörelaterade 
stressfaktorer orsakar 15–20 % av alla 
dödsfall i 53 europeiska länder. Enligt 
OECD kommer luftföroreningar i städerna 
att vara den främsta miljörelaterade 
dödsorsaken i världen år 2050.

42. EU:s miljölagstiftning har gett 
betydande fördelar för allmänhetens hälsa 
och välbefinnande. Miljöfrågor som rör 
vatten, luftföroreningar och kemikalier 
samt bullerföroreningar är dock 
fortfarande de som oroar allmänheten mest 
inom EU. Världshälsoorganisationen 
(WHO) bedömer att miljörelaterade 
stressfaktorer orsakar 15–20 % av alla 
dödsfall i 53 europeiska länder. Enligt 
OECD kommer luftföroreningar i städerna 
att vara den främsta miljörelaterade 
dödsorsaken i världen år 2050.

Or. es

Ändringsförslag 333
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

45. Misslyckandet att fullt ut genomföra 
befintlig lagstiftning hindrar EU från att nå 

45. Misslyckandet att fullt ut genomföra 
befintlig lagstiftning hindrar EU från att nå 
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tillfredsställande kvalitet på luft och vatten. 
EU kommer att uppdatera målen i 
överensstämmelse med den senaste 
forskningen och aktivare sträva efter 
synergieffekter med andra politiska mål 
inom områden som klimatförändringar, 
biologisk mångfald och landmiljön. Att 
minska vissa luftföroreningar kan 
exempelvis vara betydelsefullt för att 
begränsa klimatförändringarna. Det 
fortsatta arbetet i denna riktning kommer 
att bygga på en omfattande översyn av 
EU:s lagstiftning om luftkvalitet och 
strategin för att skydda EU:s 
vattentillgångar.

tillfredsställande kvalitet på luft och vatten. 
EU kommer att uppdatera målen i 
överensstämmelse med den senaste 
forskningen och aktivare sträva efter 
synergieffekter med andra politiska mål 
inom områden som klimatförändringar, 
biologisk mångfald och landmiljön. Att 
minska vissa luftföroreningar, bland annat 
genom åtgärder för att minska 
svaveldioxid och kortlivade 
klimatpåverkande luftföroreningar, kan 
exempelvis vara betydelsefullt för att 
begränsa klimatförändringarna och 
förbättra luftkvaliteten. Det fortsatta 
arbetet i denna riktning kommer att bygga 
på en omfattande översyn av EU:s 
lagstiftning om luftkvalitet, dvs. direktiven 
2005/33/EG och 1999/32/EG, och 
strategin för att skydda EU:s 
vattentillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 334
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

48. Den övergripande 
kemikalielagstiftningen (Reach och 
förordningarna om klassificering, 
märkning och förpackning) ger ett 
grundläggande skydd för människors hälsa 
och miljön och främjar användning av 
metoder utan djurförsök. Det råder dock 
fortfarande osäkerhet om påverkan på 
människors hälsa och miljön från 
kombinationseffekterna från olika 
kemikalier (blandningar), nanomaterial, 
kemikalier som påverkar hormonsystemet 
(hormonstörande ämnen) och kemikalier i 
produkter. De senaste åren har det kommit 
fram mer information om behovet av 

48. Den övergripande 
kemikalielagstiftningen (Reach och 
förordningarna om klassificering, 
märkning och förpackning) ger ett 
grundläggande skydd för människors hälsa 
och miljön och främjar användning av 
metoder utan djurförsök. Det råder dock 
fortfarande osäkerhet om hela påverkan på 
människors hälsa och miljön från 
kombinationseffekterna från olika 
kemikalier (blandningar), nanomaterial, 
kemikalier som påverkar hormonsystemet 
(hormonstörande ämnen) och kemikalier i 
produkter. De senaste åren har det kommit 
fram mer information om behovet av 
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åtgärder för att hantera dessa utmaningar, 
särskilt om EU ska nå det mål som 
fastställdes vid världstoppmötet om hållbar 
utveckling 2002, och som bekräftades vid 
Rio+20-toppmötet, nämligen att till 2020 
minimera betydande negativa effekter av
kemikalier på människors hälsa och miljön 
och möta nya problem och utmaningar på 
ett effektivt, ändamålsenligt, 
sammanhängande och samordnat vis. EU 
kommer att fortsätta utveckla och 
genomföra strategier för att ta itu med 
kombinationseffekter av kemikalier och 
säkerhetsfrågor som rör hormonstörande 
ämnen och införa en övergripande strategi 
för att minimera de negativa effekterna av 
farliga ämnen, inklusive kemikalier i 
produkter, med stöd av en omfattande 
kunskapsbas om kemisk exponering och 
giftighet. Säker och hållbar hantering av 
nanomaterial ska ingå i en övergripande 
strategi som omfattar bedömning, 
hantering, information och övervakning av 
risker. Tillsammans kommer dessa 
strategier att öka kunskaperna om 
kemikalier och ge en förutsägbar 
lagstiftning som driver på utvecklingen av 
hållbarare lösningar.

åtgärder för att hantera dessa utmaningar, 
särskilt om EU ska nå det mål som 
fastställdes vid världstoppmötet om hållbar 
utveckling 2002, och som bekräftades vid 
Rio+20-toppmötet, nämligen att till 2020 
minimera exponering för kemikalier på 
människors hälsa och miljön och möta nya 
problem och utmaningar på ett effektivt, 
ändamålsenligt, sammanhängande och 
samordnat vis. EU kommer att fortsätta 
utveckla och genomföra strategier, bland 
annat regler för industrin, för att ta itu 
med kombinationseffekter av kemikalier 
och säkerhetsfrågor som rör 
hormonstörande ämnen och införa en 
övergripande strategi för att minimera de 
negativa effekterna av farliga ämnen i all 
relevant EU-lagstiftning, inklusive 
kemikalier i produkter, med stöd av en 
omfattande kunskapsbas om kemisk 
exponering och giftighet med beaktande av 
försiktighetsprincipen för att särskilt 
skydda känsliga grupper mot exponering. 
Säker och hållbar hantering av 
nanomaterial ska ingå i en övergripande 
strategi som omfattar bedömning, 
hantering, information och övervakning av 
risker. Tillsammans kommer dessa 
strategier att öka kunskaperna om 
kemikalier och ge en förutsägbar 
lagstiftning som driver på utvecklingen av 
hållbarare lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 335
Margrete Auken, Jo Leinen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

48. Den övergripande 
kemikalielagstiftningen (Reach och 
förordningarna om klassificering, 

48. Den övergripande 
kemikalielagstiftningen (Reach och 
förordningarna om klassificering, 
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märkning och förpackning) ger ett 
grundläggande skydd för människors hälsa 
och miljön och främjar användning av 
metoder utan djurförsök. Det råder dock 
fortfarande osäkerhet om påverkan på 
människors hälsa och miljön från 
kombinationseffekterna från olika 
kemikalier (blandningar), nanomaterial, 
kemikalier som påverkar hormonsystemet 
(hormonstörande ämnen) och kemikalier i 
produkter. De senaste åren har det kommit 
fram mer information om behovet av 
åtgärder för att hantera dessa utmaningar, 
särskilt om EU ska nå det mål som 
fastställdes vid världstoppmötet om hållbar 
utveckling 2002, och som bekräftades vid 
Rio+20-toppmötet, nämligen att till 2020 
minimera betydande negativa effekter av 
kemikalier på människors hälsa och miljön 
och möta nya problem och utmaningar på 
ett effektivt, ändamålsenligt, 
sammanhängande och samordnat vis. EU 
kommer att fortsätta utveckla och 
genomföra strategier för att ta itu med 
kombinationseffekter av kemikalier och 
säkerhetsfrågor som rör hormonstörande 
ämnen och införa en övergripande strategi 
för att minimera de negativa effekterna av 
farliga ämnen, inklusive kemikalier i 
produkter, med stöd av en omfattande 
kunskapsbas om kemisk exponering och 
giftighet. Säker och hållbar hantering av 
nanomaterial ska ingå i en övergripande 
strategi som omfattar bedömning,
hantering, information och övervakning av 
risker. Tillsammans kommer dessa 
strategier att öka kunskaperna om 
kemikalier och ge en förutsägbar 
lagstiftning som driver på utvecklingen av 
hållbarare lösningar.

märkning och förpackning) ger ett 
grundläggande skydd för människors hälsa 
och miljön och främjar användning av 
metoder utan djurförsök. Det råder dock 
fortfarande stor oro över påverkan på 
människors hälsa och miljön från 
kombinationseffekterna från olika 
kemikalier (blandningar), nanomaterial, 
kemikalier som påverkar hormonsystemet 
(hormonstörande ämnen) och kemikalier i 
produkter. De senaste åren har det kommit 
fram mer information om behovet av 
åtgärder för att hantera dessa utmaningar, 
särskilt om EU ska nå det mål som 
fastställdes vid världstoppmötet om hållbar 
utveckling 2002, och som bekräftades vid 
Rio+20-toppmötet, nämligen att till 2020 
minimera betydande negativa effekter av 
kemikalier på människors hälsa och miljön 
och möta nya problem och utmaningar på 
ett effektivt, ändamålsenligt, 
sammanhängande och samordnat vis. EU 
kommer att fortsätta utveckla och 
genomföra strategier för att ta itu med 
kombinationseffekter av kemikalier och 
säkerhetsfrågor som rör hormonstörande 
ämnen och införa en övergripande strategi 
för att minimera de negativa effekterna av 
och exponeringen för farliga ämnen i all 
relevant EU-lagstiftning, inklusive 
kemikalier i produkter, med stöd av en 
omfattande kunskapsbas om kemisk 
exponering och giftighet, inklusive 
kunskap om känsliga grupper. Säker och 
hållbar hantering av nanomaterial och 
andra avancerade material ska ingå i en 
övergripande och proaktiv strategi som r 
specifikt inriktad på nanomaterial i all 
relevant lagstiftning och omfattar 
bedömning och hantering från fall till fall, 
omfattande information om faktiska 
användningsområden (inventering och 
märkning) och övervakning av risker. 
Tillsammans kommer dessa strategier att 
öka kunskaperna om kemikalier och ge en 
förutsägbar lagstiftning som driver på 
utvecklingen av hållbarare lösningar.
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Or. en

Motivering

Det krävs en proaktiv strategi för nanomaterial inom all relevant EU-lagstiftning. 
Säkerhetsfrågorna rör exponering för farliga ämnen och de kombinerade effekterna av 
kemikalier och hormonstörande ämnen, vilket bör begränsas, särskilt med tanke på känsliga
grupper.

Ändringsförslag 336
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

48. Den övergripande 
kemikalielagstiftningen (Reach och 
förordningarna om klassificering, 
märkning och förpackning) ger ett 
grundläggande skydd för människors hälsa 
och miljön och främjar användning av 
metoder utan djurförsök. Det råder dock 
fortfarande osäkerhet om påverkan på 
människors hälsa och miljön från 
kombinationseffekterna från olika 
kemikalier (blandningar), nanomaterial,
kemikalier som påverkar hormonsystemet 
(hormonstörande ämnen) och kemikalier i 
produkter. De senaste åren har det kommit 
fram mer information om behovet av 
åtgärder för att hantera dessa utmaningar, 
särskilt om EU ska nå det mål som 
fastställdes vid världstoppmötet om hållbar 
utveckling 2002, och som bekräftades vid 
Rio+20-toppmötet, nämligen att till 2020 
minimera betydande negativa effekter av 
kemikalier på människors hälsa och miljön 
och möta nya problem och utmaningar på 
ett effektivt, ändamålsenligt, 
sammanhängande och samordnat vis. EU 
kommer att fortsätta utveckla och 
genomföra strategier för att ta itu med 
kombinationseffekter av kemikalier och 
säkerhetsfrågor som rör hormonstörande 

48. Den övergripande 
kemikalielagstiftningen (Reach och 
förordningarna om klassificering, 
märkning och förpackning) ger ett 
grundläggande skydd för människors hälsa 
och miljön och främjar användning av 
metoder utan djurförsök. Det råder dock 
fortfarande osäkerhet om påverkan på 
människors hälsa och miljön från 
kombinationseffekterna från olika 
kemikalier (blandningar), nanomaterial, 
kemikalier som påverkar hormonsystemet 
(hormonstörande ämnen) och kemikalier i 
produkter. De senaste åren har det kommit 
fram mer information om behovet av 
åtgärder för att hantera dessa utmaningar, 
särskilt om EU ska nå det mål som 
fastställdes vid världstoppmötet om hållbar 
utveckling 2002, och som bekräftades vid 
Rio+20-toppmötet, nämligen att till 2020 
minimera betydande negativa effekter av 
kemikalier på människors hälsa och miljön 
och möta nya problem och utmaningar på 
ett effektivt, ändamålsenligt, 
sammanhängande och samordnat vis. EU 
kommer att fortsätta utveckla och 
genomföra strategier för att ta itu med 
kombinationseffekter av kemikalier och 
säkerhetsfrågor som rör de negativa 



PE508.028v01-00 34/68 AM\931426SV.doc

SV

ämnen och införa en övergripande strategi 
för att minimera de negativa effekterna av 
farliga ämnen, inklusive kemikalier i 
produkter, med stöd av en omfattande 
kunskapsbas om kemisk exponering och 
giftighet. Säker och hållbar hantering av 
nanomaterial ska ingå i en övergripande 
strategi som omfattar bedömning, 
hantering, information och övervakning av 
risker. Tillsammans kommer dessa 
strategier att öka kunskaperna om 
kemikalier och ge en förutsägbar 
lagstiftning som driver på utvecklingen av 
hållbarare lösningar.

effekterna av hormonstörande ämnen och 
införa en övergripande strategi för att 
minimera de negativa effekterna av farliga 
ämnen, inklusive kemikalier i produkter, 
med stöd av en omfattande kunskapsbas 
om kemisk exponering och giftighet. Säker 
och hållbar hantering av nanomaterial ska 
ingå i en övergripande strategi som 
omfattar bedömning, hantering, 
information och övervakning av risker. 
Tillsammans kommer dessa strategier att 
öka kunskaperna om kemikalier och ge en 
förutsägbar lagstiftning som driver på 
utvecklingen av hållbarare lösningar.

Or. it

Ändringsförslag 337
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

49. Den växande marknaden för 
biobaserade produkter, kemikalier och 
material kan erbjuda fördelar som lägre 
utsläpp av växthusgaser och nya 
marknadsmöjligheter, men man måste se 
till att dessa produkters hela livscykel är 
hållbar och inte förvärrar konkurrensen om 
marken eller ökar utsläppsnivåerna.

49. Den växande marknaden för 
biobaserade produkter, kemikalier och 
material kan erbjuda fördelar som lägre 
utsläpp av växthusgaser och nya 
marknadsmöjligheter, men man måste se 
till att dessa produkters hela livscykel är 
hållbar och inte förvärrar konkurrensen om 
marken och vattnet eller ökar 
utsläppsnivåerna.

Or. en

Ändringsförslag 338
João Ferreira, Sabine Wils

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 49a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

49a. Effekterna av avregleringarna och 
liberaliseringarna av den internationella 
handeln bör uppmärksammas. Dessa har 
lett till en ökning av energiförbrukningen 
och varutransporterna på internationell 
nivå, vilket har gett en ökad koncentration 
av växthusgaser i atmosfären. Försvaret 
för och främjandet av en lokal 
energiproduktion och -förbrukning 
genom kortare försörjningskedjor, gynnar 
komplementariteten inom den 
internationella handeln i stället för 
konkurrensen mellan produkter, 
producenter och länder.

Or. pt

Ändringsförslag 339
João Ferreira, Sabine Wils

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 49b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

49b. Man bör göra en kortsiktig 
utvärdering av effekterna från EU:s 
gemensamma politikområden, som den 
gemensamma jordbrukspolitiken, den 
gemensamma fiskeripolitiken och 
handelspolitiken, för att kunna minska 
koldioxidintensiteten i EU:s ekonomi. 
Resultatet av denna utvärdering bör 
beaktas vid en revidering av dessa 
politikområden.

Or. pt
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Ändringsförslag 340
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

50. Klimatförändringarna kommer
ytterligare att förvärra miljöproblemen 
genom att orsaka långvariga torrperioder 
och värmeböljor, stormar och 
skogsbränder, och nya eller mer elakartade 
former av sjukdomar på människor, djur 
eller växter. Särskilda åtgärder bör vidtas 
för att garantera att EU har tillräcklig 
beredskap för att möta de påfrestningar och 
förändringar som blir följden av 
klimatförändringarna, och stärker sin 
miljömässiga, ekonomiska och 
samhälleliga motståndskraft. Eftersom 
många sektorer är och kommer att vara allt 
mer utsatta för effekterna av 
klimatförändringar måste klimatanpassning 
och katastrofriskhantering integreras 
ytterligare i EU:s politikområden.

50. Klimatförändringarna förväntas
ytterligare förvärra miljöproblemen genom 
att orsaka långvariga torrperioder och 
värmeböljor, stormar och skogsbränder, 
och nya eller mer elakartade former av 
sjukdomar på människor, djur eller växter. 
Särskilda åtgärder bör vidtas för att 
garantera att EU har tillräcklig beredskap 
för att möta de påfrestningar och 
förändringar som blir följden av 
klimatförändringarna, och stärker sin 
miljömässiga, ekonomiska och 
samhälleliga motståndskraft. Eftersom 
många sektorer är och kommer att vara allt 
mer utsatta för effekterna av 
klimatförändringar måste klimatanpassning 
och katastrofriskhantering integreras 
ytterligare i EU:s politikområden.

Or. it

Ändringsförslag 341
Elena Oana Antonescu

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

51. Åtgärder för att stärka ekologisk 
resiliens och klimattålighet, som att 
återställa ekosystem och anlägga grön 
infrastruktur, kan dessutom få stora 
socioekonomiska fördelar, exempelvis för 
folkhälsan. Synergieffekter och potentiella 
konflikter mellan klimatmål och andra 
miljömål, som luftkvalitet, måste hanteras 
på ett lämpligt sätt. Att byta bränsle som 

51. Åtgärder för att stärka ekologisk 
resiliens och klimattålighet, som att
återställa ekosystem och anlägga grön 
infrastruktur, kan dessutom få stora 
socioekonomiska fördelar och stora 
förbättringar för folkhälsan och 
välbefinnandet. Synergieffekter och 
potentiella konflikter mellan klimatmål och 
andra miljömål, som luftkvalitet, måste 
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svar på problem som rör klimat eller 
leveranstrygghet kan exempelvis leda till 
stora ökningar av partiklar och farliga 
utsläpp.

hanteras på ett lämpligt sätt. Att byta 
bränsle som svar på problem som rör 
klimat eller leveranstrygghet kan 
exempelvis leda till stora ökningar av 
partiklar och farliga utsläpp.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Luftkvaliteten i EU har förbättrats 
betydligt.

(a) Inomhus- och utomhusluftens kvalitet
i EU har förbättrats betydligt i riktning mot 
WHO:s rekommenderade nivåer och 
enligt WHO:s riktlinjer.

Or. en

Ändringsförslag 343
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Se över lagstiftningen om 
mätningsmetoder av luftföroreningar, 
inklusive riktlinjer om korrekt placering 
av mätstationer för att garantera ökad 
effektivitet i insamlingen av uppgifter och 
undvika bedrägliga mätningar.

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bullernivåerna i EU har minskat 
betydligt.

(b) Bullernivåerna i EU har minskat 
betydligt mot WHO:s rekommenderade 
nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 345
João Ferreira, Sabine Wils

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Invånarna i hela EU har tillgång till 
dricksvatten och badvatten som håller hög 
standard vad gäller säkerhet.

(c) Alla invånare i hela EU har tillgång till 
dricksvatten och rening av avloppsvatten 
med hög säkerhet, i tillräcklig kvantitet 
och kvalitet samt offentliga badvatten med 
hög hygienisk säkerhet.

Or. pt

Ändringsförslag 346
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Genomföra en uppföljning av 
genomförandegraden för politiken för 
internalisering av vattenkostnader i 
medlemsstaterna så att vattenresursernas 
verkliga pris avspeglas enligt vad som 
föreskrivs i ramdirektivet om vatten.
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Or. es

Ändringsförslag 347
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Kombinationseffekterna från 
kemikalier och säkerhetsfrågor som rör 
hormonstörande ämnen åtgärdas effektivt, 
och risker för miljö och hälsa knutna till 
farliga ämnen, som kemikalier i produkter, 
bedöms och minimeras.

(d) Kombinationseffekterna från 
kemikalier och säkerhetsfrågor som rör de 
negativa effekterna av hormonstörande 
ämnen åtgärdas effektivt, och risker för 
miljö och hälsa knutna till farliga ämnen, 
som kemikalier i produkter, bedöms och 
minimeras.

Or. it

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 1 – led d 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Kombinationseffekterna från 
kemikalier och säkerhetsfrågor som rör 
hormonstörande ämnen åtgärdas effektivt, 
och risker för miljö och hälsa knutna till 
farliga ämnen, som kemikalier i produkter, 
bedöms och minimeras.

(d) Kombinationseffekterna från 
kemikalier och säkerhetsfrågor som rör 
hormonstörande ämnen åtgärdas effektivt, 
och risker för miljö och hälsa knutna till 
farliga ämnen, som kemikalier i produkter, 
bedöms och minimeras. Långsiktiga 
åtgärder för att uppnå målet för en giftfri 
miljö fastställs.

Or. en
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Ändringsförslag 349
Dan Jørgensen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Kombinationseffekterna från 
kemikalier och säkerhetsfrågor som rör 
hormonstörande ämnen åtgärdas effektivt, 
och risker för miljö och hälsa knutna till 
farliga ämnen, som kemikalier i produkter, 
bedöms och minimeras.

(d) Kombinationseffekterna från 
kemikalier och säkerhetsfrågor som rör 
hormonstörande ämnen åtgärdas effektivt i 
relevant EU-lagstiftning, och risker för 
miljö och hälsa knutna till farliga ämnen, 
som kemikalier i produkter, bedöms och 
minimeras.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Säkerhetsfrågor som rör nanomaterial 
hanteras effektivt som en del av en 
sammanhängande strategi som omfattar 
olika slags lagstiftning.

(e) EU:s rättsliga ram ses över och 
kompletteras för att se till att
säkerhetsfrågor som rör nanomaterial 
hanteras effektivt genom en särskild 
förordning om nanomaterial och som en 
del av en sammanhängande strategi som 
omfattar olika slags lagstiftning.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Avgörande framsteg har gjorts vad 
gäller anpassning till klimatförändringarna.

(f) Avgörande framsteg har gjorts vad 
gäller förebyggande av och anpassning till 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 352
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Tillgänglighet och tillgång till 
hälsosamma livsmedel av hög kvalitet i 
EU har förbättrats betydligt.

Or. en

Ändringsförslag 353
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Initiativen i vitboken om transport 
genomförs, särskilt genom ytterligare 
internalisering av externa kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 354
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Genomförande av EU:s uppdaterade 
politik om luftkvalitet, anpassad till senaste 
vetenskapliga rön, och åtgärder för att 
bekämpa luftföroreningar vid källan.

(a) Genomförande av EU:s uppdaterade 
politik om luftkvalitet, anpassad till senaste 
vetenskapliga rön och till olika 
geografiska och klimatrelaterade 
förutsättningar, och åtgärder för att 
bekämpa luftföroreningar vid källan.

Or. it

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Genomförande av EU:s uppdaterade 
politik om luftkvalitet, anpassad till senaste 
vetenskapliga rön, och åtgärder för att 
bekämpa luftföroreningar vid källan.

(a) Genomförande av EU:s uppdaterade 
politik om luftkvalitet, anpassad till senaste 
vetenskapliga rön, utarbetande av en 
EU-strategi för inomhusluftkvalitet och 
åtgärder för att bekämpa luftföroreningar 
vid källan.

Or. en

Ändringsförslag 356
João Ferreira, Sabine Wils

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ökade ansträngningar för att
genomföra dricksvattendirektivet, särskilt 
för små dricksvattenleverantörer, och 
badvattendirektivet.

(c) Anslag av nödvändiga medel för 
allmän vattenförsörjning och 
vattenrening samt ökade ansträngningar 
för att uppfylla planerna för återställande,
övervakning och kontroll av vattentäkter 
för dricksvatten, och genomförandet av
badvattendirektivet.
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Or. pt

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 2 – led d 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Framtagande av en EU-strategi för en 
giftfri miljö, med stöd av en omfattande 
kunskapsbas om kemisk exponering och 
giftighet som bidrar till utveckling av 
hållbara ersättningsprodukter.

(d) Framtagande till 2018 av en 
EU-strategi för en giftfri miljö som 
grundas på horisontella åtgärder som ska 
vidtas senast 2015 för att genom specifika 
bestämmelser i all relevant lagstiftning 
garantera 1) säkerheten hos nanomaterial 
och liknande avancerade material, 2) 
minimering av exponeringen för 
hormonstörande ämnen, 3) lämpliga 
lagstiftningsstrategier för att hantera 
kombinerade effekter av kemikalier, och 
4) minimering av exponeringen för 
kemikalier i produkter, bland annat 
importerade produkter, med 
målsättningen att främja giftfria 
materialcykler och minska 
inomhusexponering för skadliga ämnen. 
Detta bör stödjas av en omfattande 
kunskapsbas om kemisk exponering och 
giftighet, som bidrar till snabbare och 
effektivt beslutsfattande och främjar 
innovation och utveckling av hållbara 
ersättningsprodukter.

Or. en

Motivering

Inslagen i en heltäckande EU-strategi för en giftfri miljö, ett mål som redan antagits inom 
ramen för sjätte miljöhandlingsprogrammet, bör anges uttryckligen. Europaparlamentets 
önskemål bör hörsammas i sjunde miljöhandlingsprogrammet. I april 2009 uppmanade 
parlamentet kommissionen att inom två år garantera säkerheten hos alla användningar av 
nanomaterial. I mars 2013 framförde parlamentet krav på att exponeringen för 
hormonstörande ämnen minimeras. Andra frågor som bör behandlas i strategin är 
kombinerade effekter och minimerad exponering för kemikalier i produkter.



PE508.028v01-00 44/68 AM\931426SV.doc

SV

Ändringsförslag 358
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 2 – led d 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Framtagande av en EU-strategi för en 
giftfri miljö, med stöd av en omfattande 
kunskapsbas om kemisk exponering och 
giftighet som bidrar till utveckling av 
hållbara ersättningsprodukter.

(d) Framtagande till 2015 av en 
EU-strategi för en giftfri miljö, inbegripet 
kortsiktiga åtgärder för att garantera 
säkerheten hos nanomaterial och 
liknande avancerade material, lämpliga 
metoder för kemikaliereglering för att 
hantera kombinerade effekter, 
minimering av exponeringen för 
hormonstörande ämnen och kemikalier i 
produkter, bland annat importerade 
produkter, inomhusexponering och 
giftfria materialcykler samt kartläggning 
av åtgärder för att uppnå den långsiktiga 
visionen om en giftfri miljö. Strategin 
stöds av en omfattande kunskapsbas om 
kemisk exponering och giftighet, som
garanterar ett snabbare och effektivt 
beslutsfattande och bidrar till utveckling 
av hållbara ersättningsprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 359
Dan Jørgensen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Framtagande av en EU-strategi för en 
giftfri miljö, med stöd av en omfattande 
kunskapsbas om kemisk exponering och 
giftighet som bidrar till utveckling av 
hållbara ersättningsprodukter.

(d) Framtagande till 2015 av en 
EU-strategi för en giftfri miljö som 
inbegriper horisontella åtgärder för 
dokumentering av säkerheten hos
nanomaterial och liknande avancerade 
material samt genomförande av 
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övergripande kemikalielagstiftning för 
skydd mot kombinerade effekter, 
minimering av exponeringen för 
hormonstörande ämnen och 
säkerställande av en lämplig 
riskhantering för kemikalier i produkter, 
inklusive importerade produkter samt 
horisontella åtgärder som garanterar 
säkerheten för nanomaterial. Detta stöds 
genom en omfattande kunskapsbas om 
kemisk exponering och giftighet som 
bidrar till utveckling av hållbara 
ersättningsprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 360
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Framtagande av en EU-strategi för en 
giftfri miljö, med stöd av en omfattande 
kunskapsbas om kemisk exponering och 
giftighet som bidrar till utveckling av 
hållbara ersättningsprodukter.

(d) Framtagande av en EU-strategi för en 
giftfri miljö, med stöd av en omfattande 
kunskapsbas om kemisk exponering och 
giftighet som i så stor utsträckning som 
möjligt bygger på användning av 
alternativa försöksmetoder med döda djur 
och försöksstrategier, och som bidrar till 
utveckling av hållbara 
ersättningsprodukter.

Or. en

Motivering

Det råder stor osäkerhet om hur hormonstörande ämnen, kemiska blandningar och 
nanomaterial påverkar folkhälsan, djurhälsan och miljön. Riskbedömningarna bör emellertid 
när så är möjligt göras enligt alternativa strategier och försöksmetoder utan användning av 
försöksdjur. Kommissionens förslag är otydligt på denna punkt.
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Ändringsförslag 361
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Antagande av en EU-omfattande 
strategi för utveckling, validering, 
godkännande och användning av 
försöksmetoder utan användning av 
försöksdjur inom ramen för översynen av 
EU-lagstiftningen på detta område samt 
regler för nya tekniker som nanotekniker.

Or. en

Motivering

Genom inrättande av en EU-omfattande strategi garanteras att de nya reglerna för djurförsök 
beaktas fullt ut.

Ändringsförslag 362
Margrete Auken, Jo Leinen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Översyn av befintlig EU-strategier 
och framtagande av nya strategier 
avseende nanomaterial och avancerade 
material, bland annat genom utveckling 
av lämpliga riskbedömningsverktyg, 
kemiska säkerhetsrapporter och ett EU-
täckande register över nanomaterial.

Or. en
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Ändringsförslag 363
Karin Kadenbach

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Genomförande av initiativen i 
vitboken om transport, särskilt genom 
ytterligare internalisering av externa 
kostnader.

Or. en

Motivering

Denna senaste ordalydelse är ett direkt citat från färdplanen för ett resurseffektivt Europa 
(COM(2011)0571), s. 19.

Ändringsförslag 364
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

52a. Alla externa transportkostnader är 
fullständigt internaliserade.

Or. en

Ändringsförslag 365
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

54. Nyttan med att se till att EU:s 
miljölagstiftning verkligen genomförs är 
tredubbel: det ger lika villkor för 

54. Nyttan med att se till att EU:s 
miljölagstiftning verkligen genomförs är 
tredubbel: det ger lika villkor för 
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ekonomiska aktörer som verkar på den inre 
marknaden, det stimulerar innovationer och 
det ger pionjärfördelar för europeiska 
företag inom många branscher. 
Kostnaderna om lagstiftningen inte 
genomförs är däremot höga, grovt räknat 
omkring 50 miljarder euro per år, inklusive 
kostnader för överträdelser60. Enbart under 
2009 behandlades 451 mål om 
överträdelser av EU:s miljölagstiftning. 
Kommissionen tar också emot många 
klagomål direkt från EU-invånare, som 
ofta skulle kunna hanteras bättre på 
nationell eller lokal nivå.

ekonomiska aktörer som verkar på den inre 
marknaden, det stimulerar innovationer och 
det ger pionjärfördelar för europeiska 
företag inom många branscher. 
Kostnaderna om lagstiftningen inte 
genomförs är däremot höga, grovt räknat 
omkring 50 miljarder euro per år, inklusive 
kostnader för överträdelser60. Enbart under 
2009 behandlades 451 mål om 
överträdelser av EU:s miljölagstiftning. 
Kommissionen tar också emot många 
klagomål direkt från EU-invånare, som 
även om de ofta skulle kunna hanteras 
bättre på nationell eller lokal nivå, kräver 
medling av kommissionen eller i 
förekommande fall av EU-domstolen.

Or. es

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

55. Att förbättra genomförandet av EU:s 
miljölagstiftning på medlemsstatsnivå 
kommer därför att ha högsta prioritet de 
kommande åren. Det finns stora skillnader 
i genomförandet mellan och inom 
medlemsstater. Det finns ett behov av att 
förse de som genomför miljölagstiftningen 
på nationell, regional och lokal nivå med 
kunskaper och kapacitet för att öka de 
positiva effekterna av lagstiftningen.

55. Att förbättra genomförandet av EU:s 
miljölagstiftning på medlemsstatsnivå 
kommer därför att ha högsta prioritet de 
kommande åren. Det finns stora skillnader 
i genomförandet mellan och inom 
medlemsstater. Det finns ett behov av att 
förse de som genomför miljölagstiftningen 
på EU-nivå och på nationell, regional och 
lokal nivå med kunskaper, verktyg och 
kapacitet för att öka de positiva effekterna 
av lagstiftningen.

Or. en
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Ändringsförslag 367
João Ferreira

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

55. Att förbättra genomförandet av EU:s 
miljölagstiftning på medlemsstatsnivå 
kommer därför att ha högsta prioritet de
kommande åren. Det finns stora skillnader 
i genomförandet mellan och inom 
medlemsstater. Det finns ett behov av att 
förse de som genomför miljölagstiftningen 
på nationell, regional och lokal nivå med 
kunskaper och kapacitet för att öka de 
positiva effekterna av lagstiftningen.

55. Att förbättra genomförandet av EU:s 
miljölagstiftning på medlemsstatsnivå 
kommer därför att ha högsta prioritet de 
kommande åren. Det finns stora skillnader 
i genomförandet mellan och inom 
medlemsstater. Det finns ett behov av att 
förse de som genomför miljölagstiftningen 
på nationell, regional och lokal nivå med
budgetmedel, arbetstillfällen, kunskaper 
och kapacitet för att öka de positiva 
effekterna av lagstiftningen.

Or. pt

Ändringsförslag 368
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

58. För det andra kommer EU att utöka 
kraven på kontroller och övervakning till 
att omfatta EU:s miljölagstiftning i dess 
helhet och komplettera dessa med en 
kapacitet på EU-nivå för att hantera 
situationer som ger anledning till oro.

58. För det andra kommer EU att främja 
medlemsstaternas Impel-nätverk genom 
att avsätta tillräckliga medel på lång sikt 
och förbättra utbytet av bästa praxis, även 
på regional och lokal nivå.

Or. it

Ändringsförslag 369
Ewald Stadler

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 58
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

58. För det andra kommer EU att utöka 
kraven på kontroller och övervakning till 
att omfatta EU:s miljölagstiftning i dess 
helhet och komplettera dessa med en 
kapacitet på EU-nivå för att hantera 
situationer som ger anledning till oro.

58. För det andra kommer EU att utöka 
kraven på kontroller och övervakning till 
att omfatta EU:s miljölagstiftning i dess 
helhet och komplettera dessa med en 
kapacitet på EU-nivå för att hantera 
situationer som ger anledning till oro. Med 
tanke på effektiviteten och ett 
kostnadseffektivare 
förvaltningsförfarande bör man avstå 
från att inrätta nya EU-myndigheter, och 
därtill får nationella miljömyndigheters 
behörighet inte ifrågasättas.

Or. de

Ändringsförslag 370
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

59. För det tredje ska metoden förbättras 
för hur klagomål på genomförandet av 
EU:s miljölagstiftning hanteras och 
åtgärdas på nationell nivå.

59. För det tredje ska metoden förbättras 
för hur klagomål på genomförandet av 
EU:s miljölagstiftning hanteras och 
åtgärdas på nationell nivå och ökad insyn 
och bättre tillgång till information om de 
klagomål som inlämnats ska garanteras.

Or. es

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

59. För det tredje ska metoden förbättras 59. För det tredje ska metoden förbättras 
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för hur klagomål på genomförandet av 
EU:s miljölagstiftning hanteras och 
åtgärdas på nationell nivå.

för hur klagomål på genomförandet av 
EU:s miljölagstiftning hanteras och 
åtgärdas på nationell nivå samt göras mer 
insynsvänlig och tillgänglig.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

60. För det fjärde kommer EU:s invånare 
att få bättre tillgång till rättslig prövning i 
miljöfrågor och effektivt rättsligt skydd, i 
överensstämmelse med internationella 
fördrag och förändringar som har sin grund 
i Lissabonfördragets ikraftträdande och 
domstolens senaste rättspraxis. 
Konfliktlösning i godo kommer också att 
uppmuntras som ett alternativ till tvist.

60. För det fjärde kommer EU:s invånare 
att få bättre tillgång till rättslig prövning i 
miljöfrågor och effektivt rättsligt skydd, i 
överensstämmelse med 
Århuskonventionen och andra
internationella fördrag och förändringar 
som har sin grund i Lissabonfördragets 
ikraftträdande och domstolens senaste 
rättspraxis. Konfliktlösning i godo kommer 
också att uppmuntras som ett alternativ till 
tvist.

Or. en

Motivering

För att kunna garantera en effektiv tillgång till rättvisa måste alla pelare i Århuskonventionen 
ingå i unionens miljöpolitiska ram. Detta ligger även i linje med rådets slutsatser av den 
11 juni 2012.

Ändringsförslag 373
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 60a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

60a. För det femte, mekanismen för 
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säkerställande av medborgarnas 
deltagande i lösandet av miljöfrågor 
förstärks, först och främst genom att 
bedömningsmekanismen för påverkan av 
miljön inte tillåter att denna procedur 
kringgås, samt genom att dess objektivitet 
och självständighet garanteras. 

Or. lt

Ändringsförslag 374
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 63 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

63. För att maximera nyttan med EU:s 
miljölagstiftning ska programmet 
säkerställa följande till 2020:

63. För att maximera nyttan med EU:s 
miljölagstiftning bör programmet 
säkerställa följande till 2020:

Or. it

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 63 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) EU:s invånare har tillgång till tydlig 
information som visar hur EU:s miljölagar 
genomförs.

(a) Fullständigt genomförande av 
Århuskonventionen för att garantera att 
EU:s invånare har tillgång till tydlig 
information som visar hur EU:s miljölagar 
genomförs, deltagande i vissa 
miljörelevanta beslut samt tillgång till 
rättvisa.

Or. en
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Motivering

Enligt rådets slutsatser av den 11 juni 2012 bör Århuskonventionen genomföras fullt ut så att 
medborgarna får fullständig tillgång till rättvisa i miljöfrågor.

Ändringsförslag 376
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 63 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) EU:s invånare har tillgång till tydlig 
information som visar hur EU:s miljölagar 
genomförs.

a) EU:s invånare har tillgång till tydlig 
information som visar hur EU:s miljölagar 
genomförs. För att öka insynen bör detta 
omfatta åtkomst via internet till 
sammanfattningar av de klagomål som 
har inlämnats till kommissionen samt 
information om handläggningen av 
ärendena i varje medlemsstat.

Or. es

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 63 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Kravet på oberoende för 
tillsynsmyndigheter på nationell nivå när 
det gäller tillämpningen av EU:s 
miljölagstiftning genomförs.

Or. en
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Motivering

Kravet på att medlemsstaterna ska garantera tillsynsmyndigheternas oberoende och se till att 
de utövar sina befogenheter på ett opartiskt och öppet sätt fastställs i flera EU-direktiv om 
den inre marknaden och i EU-domstolens rättspraxis. Se t.ex. artikel 39.4 i direktiv 
2009/73/EG. Samma krav för tillsynsmyndigheter bör tillämpas på genomförandet av EU:s 
miljölagstiftning på nationell nivå.

Ändringsförslag 378
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 63 – stycke 1 - led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Allmänheten har större förtroende för 
EU:s miljölagstiftning.

(d) Allmänheten har större förtroende för 
EU:s miljölagstiftning och medborgarnas 
engagemang i lösandet av miljöfrågor 
ökar.

Or. lt

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 63 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Allmänheten har större förtroende för 
EU:s miljölagstiftning.

(d) Allmänheten har större förtroende för 
EU:s miljölagstiftning och dess 
tillämpning.

Or. en

Ändringsförslag 380
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 63 – stycke 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Upprättande av partnerskapsavtal om 
genomförande mellan kommissionen och 
medlemsstaterna.

(b) Upprättande av partnerskapsavtal om 
genomförande mellan kommissionen och 
medlemsstaterna för att hjälpa 
medlemsstaterna att förebygga eller 
avhjälpa problem som uppstått.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 63 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Upprättande av partnerskapsavtal om 
genomförande mellan kommissionen och 
medlemsstaterna.

(b) Upprättande av insynsvänliga
partnerskapsavtal om genomförande 
mellan kommissionen och 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 382
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 63 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bindande kriterier för hur 
medlemsstaterna ska utföra effektiva 
kontroller och effektiv övervakning 
utvidgas till större delar av EU:s 
miljölagstiftning, och en kompletterande 
kapacitet inrättas på EU-nivå för att 
hantera situationer som ger anledning till 
oro, uppbackat med stöd till nätverk av 
yrkesverksamma.

(c) Bindande kriterier för hur 
medlemsstaterna ska utföra effektiva 
kontroller och effektiv övervakning 
utvidgas till större delar av EU:s 
miljölagstiftning, och samtidigt främjas 
Impel-nätverket.
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Or. it

Ändringsförslag 383
Elena Oana Antonescu

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 63 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bindande kriterier för hur 
medlemsstaterna ska utföra effektiva 
kontroller och effektiv övervakning 
utvidgas till större delar av EU:s 
miljölagstiftning, och en kompletterande 
kapacitet inrättas på EU-nivå för att 
hantera situationer som ger anledning till 
oro, uppbackat med stöd till nätverk av 
yrkesverksamma.

(c) Bindande kriterier garanteras för hur 
medlemsstaterna ska utföra effektiva 
kontroller och effektiv övervakning 
utvidgas till större delar av EU:s 
miljölagstiftning, och en kompletterande 
kapacitet inrättas på EU-nivå för att 
hantera situationer som ger anledning till 
oro, uppbackat med stöd till nätverk av 
yrkesverksamma.

Or. en

Ändringsförslag 384
Elena Oana Antonescu

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 63 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Införande av konsekventa och 
effektiva förfaranden på nationell nivå för 
att hantera klagomål om genomförandet av 
EU:s miljölagstiftning.

(d) Säkerställande av konsekventa och 
effektiva förfaranden på nationell nivå för 
att hantera klagomål om genomförandet av 
EU:s miljölagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 385
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 63 – stycke 2 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Se över bedömningsmekanismen för 
miljöpåverkan, i syfte att se till att den blir 
objektiv och oberoende, samordna den 
praktiska tillämpningen i 
medlemsstaterna, för att undvika fall där 
bedömningsproceduren för miljöpåverkan 
kringgås med hjälp av kryphål i 
lagstiftningen eller tvetydigheter.

Or. lt

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 63 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Säkerställande av att de nationella 
bestämmelserna om tillgång till rättslig 
prövning motsvarar Europeiska unionens 
domstols rättspraxis och främjar 
konfliktlösning i godo utanför domstol för 
miljörelaterade konflikter.

(e) Säkerställande av att de nationella 
bestämmelserna om tillgång till rättslig 
prövning motsvarar Europeiska unionens 
domstols rättspraxis och främjar effektiv
konfliktlösning utanför domstol för 
miljörelaterade konflikter.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – Prioriterat mål 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioriterat mål 5: Att förbättra 
faktaunderlaget för miljöpolitiken

Prioriterat mål 5: Att förbättra kunskapen 
om och faktaunderlaget för miljöpolitiken

Or. en
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Ändringsförslag 388
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till beslut
Bilaga – Prioriterat mål 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioriterat mål 5: Att förbättra 
faktaunderlaget för miljöpolitiken

Prioriterat mål 5: Att förbättra 
kunskapsbasen för miljöpolitiken

Or. en

Ändringsförslag 389
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

64. Underlaget för EU:s miljöpolitik består 
av miljöövervakning, data, indikatorer och 
bedömningar knutna till genomförandet av 
EU:s lagstiftning samt formell vetenskaplig 
forskning och forskningsprojekt som drivs 
med deltagande av allmänheten (citizen 
science). Det har gjorts betydande framsteg 
för att stärka detta underlag, öka 
medvetenheten och förbättra 
opinionsbildarnas och allmänhetens 
förtroende för en evidensbaserad syn på 
politik, vilket underlättar deras förståelse 
för komplexa miljö- och samhällsproblem.

64. EU:s miljöpolitik består av 
miljöövervakning, data, indikatorer och 
bedömningar knutna till genomförandet av 
EU:s lagstiftning samt formell vetenskaplig 
forskning och forskningsprojekt som drivs 
med deltagande av allmänheten (citizen 
science). Det har gjorts betydande framsteg 
för att stärka denna kunskapsbas, öka 
medvetenheten och förbättra 
opinionsbildarnas och allmänhetens 
förtroende för en kunskapsbaserad syn på 
politik, vilket underlättar deras förståelse 
för komplexa miljö- och samhällsproblem.

Or. en

Motivering

Kommissionen använder begreppet ”kunskapsbas” i sin konsekvensbedömning. Detta 
begrepp är lämpligare eftersom det är bredare än ”faktaunderlag”.

Ändringsförslag 390
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Förslag till beslut
Bilaga – punkt 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

64. Underlaget för EU:s miljöpolitik består 
av miljöövervakning, data, indikatorer och 
bedömningar knutna till genomförandet av 
EU:s lagstiftning samt formell vetenskaplig 
forskning och forskningsprojekt som drivs 
med deltagande av allmänheten (citizen 
science). Det har gjorts betydande framsteg 
för att stärka detta underlag, öka 
medvetenheten och förbättra 
opinionsbildarnas och allmänhetens 
förtroende för en evidensbaserad syn på 
politik, vilket underlättar deras förståelse 
för komplexa miljö- och samhällsproblem.

64. Underlaget för EU:s miljöpolitik består 
av miljöövervakning, data, indikatorer och 
bedömningar knutna till genomförandet av 
EU:s lagstiftning samt formell vetenskaplig 
forskning och forskningsprojekt som drivs 
med deltagande av allmänheten (citizen 
science). Det har gjorts betydande framsteg 
för att stärka detta underlag, öka 
medvetenheten och förbättra
opinionsbildarnas och allmänhetens 
förtroende för en kunskapsbaserad syn på 
politik, vilket underlättar deras förståelse 
för komplexa miljö- och samhällsproblem.

Or. en

Ändringsförslag 391
Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

64. Underlaget för EU:s miljöpolitik består 
av miljöövervakning, data, indikatorer och 
bedömningar knutna till genomförandet av 
EU:s lagstiftning samt formell vetenskaplig 
forskning och forskningsprojekt som drivs 
med deltagande av allmänheten (citizen 
science). Det har gjorts betydande framsteg 
för att stärka detta underlag, öka 
medvetenheten och förbättra 
opinionsbildarnas och allmänhetens 
förtroende för en evidensbaserad syn på 
politik, vilket underlättar deras förståelse 
för komplexa miljö- och samhällsproblem.

64. Underlaget för EU:s miljöpolitik består 
av miljöövervakning, data, indikatorer och 
bedömningar knutna till genomförandet av 
EU:s lagstiftning samt formell vetenskaplig 
forskning och forskningsprojekt som drivs 
med deltagande av allmänheten (citizen 
science). Det har gjorts betydande framsteg 
för att stärka denna kunskapsbas och detta 
underlag, öka medvetenheten och förbättra 
opinionsbildarnas och allmänhetens 
förtroende för en evidensbaserad syn på 
politik, vilket underlättar deras förståelse 
för komplexa miljö- och samhällsproblem.

Or. en
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Ändringsförslag 392
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

66. Den nuvarande utvecklingstakten och 
osäkerheten kring framtida trender gör 
dock att det krävs ytterligare åtgärder för 
att bevara och stärka faktaunderlaget, så 
att det säkerställs att EU:s politik även 
fortsättningsvis bygger på en god kunskap 
om miljöns tillstånd, möjliga 
handlingsalternativ och deras 
konsekvenser.

66. Den nuvarande utvecklingstakten och 
osäkerheten kring framtida trender gör 
dock att det krävs ytterligare åtgärder för 
att bevara och stärka kunskapsbasen, så att 
det säkerställs att EU:s politik även 
fortsättningsvis bygger på en god kunskap 
om miljöns tillstånd, möjliga 
handlingsalternativ och deras 
konsekvenser.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

66. Den nuvarande utvecklingstakten och 
osäkerheten kring framtida trender gör 
dock att det krävs ytterligare åtgärder för 
att bevara och stärka faktaunderlaget, så att 
det säkerställs att EU:s politik även 
fortsättningsvis bygger på en god kunskap 
om miljöns tillstånd, möjliga 
handlingsalternativ och deras 
konsekvenser.

66. Den nuvarande utvecklingstakten och 
osäkerheten kring framtida trender gör 
dock att det krävs ytterligare åtgärder för 
att bevara och stärka kunskapsbasen och
faktaunderlaget, så att det säkerställs att 
EU:s politik även fortsättningsvis bygger 
på en god kunskap om miljöns tillstånd, 
möjliga handlingsalternativ och deras 
konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 394
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach
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Förslag till beslut
Bilaga – punkt 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

68. Att i större utsträckning tillämpa 
principen bakom det gemensamma 
miljöinformationssystemet, att ”rapportera 
en gång, använda uppgifterna flera 
gånger”, och tillämpa gemensamma synsätt 
och normer för insamling och jämförelse 
av rumslig information enligt systemen 
Inspire och GMES65 kommer att bidra till 
att undvika dubbelarbete och onödiga 
administrativa bördor för offentliga 
myndigheter, liksom arbetet för att 
synkronisera rapporteringskraven i olika 
lagstiftningsakter. Medlemsstaterna bör se 
till att information som samlats in för att 
bedöma miljökonsekvenser av planer, 
program och projekt (t.ex. i form av 
miljökonsekvensbedömningar eller 
strategiska miljöbedömningar) blir lättare 
tillgänglig för allmänheten.

68. Att i större utsträckning tillämpa 
principen bakom det gemensamma 
miljöinformationssystemet, att ”rapportera 
en gång, använda uppgifterna flera 
gånger”, och tillämpa gemensamma synsätt 
och normer för insamling och jämförelse 
av rumslig information enligt systemen 
Inspire och Copernicus (tidigare känt som 
GMES) samt andra 
miljöinformationssystem för Europa 
(såsom BISE och WISE), kommer att 
bidra till att undvika dubbelarbete och 
onödiga administrativa bördor för 
offentliga myndigheter, liksom arbetet för 
att synkronisera rapporteringskraven i olika 
lagstiftningsakter. Medlemsstaterna bör se 
till att information som samlats in för att 
bedöma miljökonsekvenser av planer, 
program och projekt (t.ex. i form av 
miljökonsekvensbedömningar eller 
strategiska miljöbedömningar) blir lättare 
tillgänglig för allmänheten.

Or. en

Motivering

Alternativ version av det gemensamma ändringsförslag som lagts fram av föredraganden.

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 69 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

69. Det finns fortfarande stora 
kunskapsluckor och vissa av dem rör detta 
programs prioriterade mål. Det är därför 

69. Det finns fortfarande stora 
kunskapsluckor och vissa av dem rör detta 
programs prioriterade mål. Det är därför 
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nödvändigt att satsa ytterligare på att fylla 
dessa luckor för att se till att offentliga 
myndigheter och företag har ett bra
beslutsunderlag som verkligen speglar de 
faktiska sociala, ekonomiska och 
miljömässiga fördelarna och kostnaderna. 
Inom fyra områden finns särskilt tydliga 
brister:

nödvändigt att satsa ytterligare på att fylla 
dessa luckor för att se till att offentliga 
myndigheter och företag har en god 
kunskap om de senaste vetenskapliga 
rönen som verkligen speglar de faktiska 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
fördelarna och kostnaderna. Inom fyra 
områden finns särskilt tydliga brister:

Or. en

Ändringsförslag 396
Marit Paulsen, Riikka Manner

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 69 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det krävs avancerad forskning för att 
fylla uppgifts- och kunskapsluckor och 
lämpliga modellverktyg för att bättre förstå 
komplexa frågor som rör 
miljöförändringar, exempelvis 
klimatförändringar och effekter av 
katastrofer, artförlusters betydelse för 
ekosystemtjänster, miljömässiga trösklar 
och ekologiska brytpunkter. De befintliga 
underlagen motiverar redan fullt ut att 
försiktighetsåtgärder vidtas inom dessa 
områden, men för att få reda på vilka 
åtgärder som är lämpligast krävs ytterligare 
forskning om planetens gränser, om 
systemrisker och om hur vårt samhälle kan 
hantera dem. Detta bör omfatta insatser för 
att fylla uppgifts- och kunskapsluckor, 
kartlägga och bedöma ekosystemtjänster, 
förstå den biologiska mångfaldens 
grundläggande roll för dessa och hur de 
anpassar sig till klimatförändringar.

– Det krävs avancerad forskning för att 
fylla uppgifts- och kunskapsluckor och 
lämpliga modellverktyg för att bättre förstå 
komplexa frågor som rör 
miljöförändringar, exempelvis 
klimatförändringar och effekter av 
katastrofer, omvandling av biologiskt 
avfall i tätortsbebyggelser till insatsvaror i 
jordbruket genom effektiv rengöring,
artförlusters betydelse för 
ekosystemtjänster, miljömässiga trösklar 
och ekologiska brytpunkter. De befintliga 
underlagen motiverar redan fullt ut att 
försiktighetsåtgärder vidtas inom dessa 
områden, men för att få reda på vilka 
åtgärder som är lämpligast krävs ytterligare 
forskning om planetens gränser, om 
systemrisker och om hur vårt samhälle kan 
hantera dem. Detta bör omfatta insatser för 
att fylla uppgifts- och kunskapsluckor, 
kartlägga och bedöma ekosystemtjänster, 
förstå den biologiska mångfaldens 
grundläggande roll för dessa och hur de 
anpassar sig till klimatförändringar.

Or. en
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Ändringsförslag 397
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 69 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Övergången till en inkluderande grön 
ekonomi kräver att tillräcklig hänsyn tas 
till samspelet mellan socioekonomiska 
faktorer och miljöfaktorer. Att öka vår 
förståelse för hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster, hur kostnaderna för 
att agera eller inte agera kan vägas in på ett 
bättre sätt, hur förändringar i individens 
och samhällets beteende påverkar miljön 
och hur Europas miljö påverkas av globala 
megatrender kan bidra till att de politiska 
initiativen kan riktas mot bättre 
resurseffektivitet och att minska 
miljöbelastningarna.

– Övergången till en inkluderande grön 
ekonomi kräver att tillräcklig hänsyn tas 
till samspelet mellan socioekonomiska 
faktorer och miljöfaktorer. Att öka vår 
förståelse för hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster, hur kostnaderna för 
och fördelarna med att agera eller inte 
agera kan vägas in på ett bättre sätt, hur 
förändringar i individens och samhällets 
beteende påverkar miljön och hur Europas 
miljö påverkas av globala megatrender kan 
bidra till att de politiska initiativen kan 
riktas mot bättre resurseffektivitet och att 
minska miljöbelastningarna.

Or. en

Motivering

Både kostnaderna för och fördelarna med att agera och inte agera bör övervägas när vi 
förbättrar vår förståelse för hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Ändringsförslag 398
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 69 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det råder fortfarande osäkerhet kring 
vilka effekter hormonstörande ämnen, 
blandningar, kemikalier i produkter och 
nanomaterial har på människors hälsa och 
miljön. Genom att dessa luckor fylls kan 
beslutsfattandet gå snabbare och framtida 

– Det råder fortfarande osäkerhet kring de
fulla effekter som hormonstörande ämnen, 
blandningar, kemikalier i produkter och 
nanomaterial har på människors hälsa och 
miljön. De senaste forskningsrönen tyder 
på att hormonstörande ämnen orsakar 
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utveckling av EU:s kemikalielagstiftning 
inriktas mot problemområden, samtidigt
som hållbarare kemikalieanvändning 
främjas. En bättre kunskap om de 
miljöfaktorer som påverkar människors 
hälsa skulle göra det möjligt att vidta 
förebyggande politiska åtgärder.

negativa hälsoeffekter, särskilt för gravida 
kvinnor och barns utveckling. 
Försiktighetsåtgärder är således 
fullständigt motiverade. Dessutom råder 
det oro över de möjliga miljö- och 
hälsoeffekterna av den kombinerade 
effekten av kemikalier i produkter, 
nanomaterial och liknande avancerade 
material. Genom att tillämpa befintlig 
kunskap, kompletterat med fortsatta 
insatser för att fylla de återstående 
kunskapsluckorna, bland annat med hjälp 
av biologisk övervakning och 
miljöövervakning, kan beslutsfattandet gå 
snabbare och framtida utveckling av EU:s 
kemikalielagstiftning inriktas mot 
problemområden och detta kan även bidra 
till att stimulera en hållbarare syn på
kemikalieanvändning. En bättre kunskap 
om de miljöfaktorer och 
exponeringsnivåer som påverkar 
människors hälsa och miljön skulle göra 
det möjligt att vidta förebyggande politiska 
åtgärder.

Or. en

Motivering

Såsom anges i Åsa Westlunds betänkande, som antogs av Europaparlamentet i mars 2013, 
finns vetenskaplig kunskap om de negativa effekterna av hormonstörande ämnen redan 
tillgänglig. Det krävs åtgärder på detta område och försiktighetsprincipen bör tillämpas. 
Dessutom måste kunskap om den kombinerade effekten av kemikalier, nanomaterial och 
liknande avancerade material ingå i miljöpolitiken, och kunskapsluckorna måste fyllas 
ordentligt.

Ändringsförslag 399
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 69 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det råder fortfarande osäkerhet kring 
vilka effekter hormonstörande ämnen, 

– Det finns alltmer kunskap om de 
negativa effekterna av hormonstörande 
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blandningar, kemikalier i produkter och 
nanomaterial har på människors hälsa och 
miljön. Genom att dessa luckor fylls kan 
beslutsfattandet gå snabbare och framtida 
utveckling av EU:s kemikalielagstiftning 
inriktas mot problemområden, samtidigt 
som hållbarare kemikalieanvändning 
främjas. En bättre kunskap om de 
miljöfaktorer som påverkar människors 
hälsa skulle göra det möjligt att vidta 
förebyggande politiska åtgärder.

kemikalier, särskilt för barns utveckling, 
vilket motiverar försiktighetsåtgärder, 
men det råder fortfarande osäkerhet kring 
de fulla effekterna av hormonstörande 
ämnen, blandningar, kemikalier i produkter 
och nanomaterial har på människors hälsa 
och miljön. Genom att dessa luckor fylls 
kan beslutsfattandet gå snabbare och 
framtida utveckling av EU:s 
kemikalielagstiftning inriktas mot 
problemområden, samtidigt som hållbarare 
kemikalieanvändning främjas. En bättre 
kunskap om de miljöfaktorer som påverkar 
människors hälsa skulle göra det möjligt att
vidta förebyggande politiska åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 400
Gaston Franco

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 69 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det råder fortfarande osäkerhet kring 
vilka effekter hormonstörande ämnen, 
blandningar, kemikalier i produkter och 
nanomaterial har på människors hälsa och 
miljön. Genom att dessa luckor fylls kan 
beslutsfattandet gå snabbare och framtida 
utveckling av EU:s kemikalielagstiftning 
inriktas mot problemområden, samtidigt 
som hållbarare kemikalieanvändning 
främjas. En bättre kunskap om de 
miljöfaktorer som påverkar människors 
hälsa skulle göra det möjligt att vidta 
förebyggande politiska åtgärder.

– Det råder fortfarande osäkerhet kring 
vilka effekter hormonstörande ämnen, 
blandningar, kemikalier i produkter och 
nanomaterial har på människors hälsa och 
miljön. De medlemsstater som har kommit 
längst på detta område uppmanas att dela 
med sig av sin kunskap och sina 
erfarenheter inom EU. De skulle 
dessutom, efter en konsekvensanalys om 
nödvändigt, kunna stödja harmoniserad 
lagstiftning inom EU för att finslipa dessa 
kunskaper, särskilt i fråga om 
nanomaterial. Genom att de befintliga 
luckorna fylls, på grundval av 
gemensamma definitioner och 
vetenskapliga belägg för ämnenas 
inneboende risk, och genom att 
uppmuntra forskning och tillämpa 
försiktighetsprincipen i nödvändiga fall 
men även proportionalitetsprincipen, kan 
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beslutsfattandet underlättas och framtida 
utveckling av EU:s kemikalielagstiftning 
inriktas mot problemområden, samtidigt 
som hållbarare kemikalieanvändning 
främjas. En bättre kunskap om de 
miljöfaktorer som påverkar människors 
hälsa skulle göra det möjligt att vidta 
förebyggande politiska åtgärder.

Or. fr

Ändringsförslag 401
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 69 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det råder fortfarande osäkerhet kring 
vilka effekter hormonstörande ämnen, 
blandningar, kemikalier i produkter och 
nanomaterial har på människors hälsa och 
miljön. Genom att dessa luckor fylls kan 
beslutsfattandet gå snabbare och framtida 
utveckling av EU:s kemikalielagstiftning 
inriktas mot problemområden, samtidigt 
som hållbarare kemikalieanvändning 
främjas. En bättre kunskap om de 
miljöfaktorer som påverkar människors 
hälsa skulle göra det möjligt att vidta 
förebyggande politiska åtgärder.

– Det råder fortfarande osäkerhet kring 
vilka effekter hormonstörande ämnen, 
blandningar, kemikalier i produkter och 
nanomaterial har på människors hälsa och 
miljön. Genom att dessa luckor fylls kan 
beslutsfattandet gå snabbare och framtida 
utveckling av EU:s kemikalielagstiftning 
inriktas mot problemområden, samtidigt 
som hållbarare kemikalieanvändning 
främjas. En bättre kunskap om de 
miljöfaktorer som påverkar människors 
hälsa skulle göra det möjligt att vidta 
förebyggande politiska åtgärder. Detta bör 
i så stor utsträckning som möjligt göras 
med hjälp av alternativa försöksmetoder 
för att minska antalet försöksdjur.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag är oklart när det gäller behovet av att minska antalet försöksdjur som 
används för kemiska provningar.

Ändringsförslag 402
Giancarlo Scottà
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Förslag till beslut
Bilaga – punkt 69 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För att alla sektorer ska bidra till att 
bekämpa klimatförändringarna krävs en 
tydlig översikt över mätningar, 
övervakningar och insamling av uppgifter 
som rör utsläpp av växthusgaser, vilka för 
närvarande är ofullständiga för vissa 
nyckelsektorer, exempelvis jordbruket.

– För att alla sektorer ska bidra till 
anpassningen till klimatförändringarna 
krävs en tydlig översikt över mätningar, 
övervakningar och insamling av uppgifter 
som rör utsläpp av växthusgaser.

Or. it

Ändringsförslag 403
Ewald Stadler

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 69 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För att alla sektorer ska bidra till att 
bekämpa klimatförändringarna krävs en 
tydlig översikt över mätningar, 
övervakningar och insamling av uppgifter 
som rör utsläpp av växthusgaser, vilka för 
närvarande är ofullständiga för vissa 
nyckelsektorer, exempelvis jordbruket.

– För att alla sektorer ska bidra till att 
bekämpa klimatförändringarna krävs en 
tydlig översikt över mätningar, 
övervakningar och insamling av uppgifter 
som rör utsläpp av växthusgaser.

Or. de

Motivering

Att hänvisa till jordbruket som enda sektor saknar verklighetsförankring, eftersom det enligt 
uppgift finns luckor i datainsamlingen. Enligt gällande balanseringsmetoder för växthusgaser 
har jordbruket minskat utsläppen av växthusgaser i hela Europa.

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

70. Nya frågor uppstår genom att politiken 70. Nya frågor uppstår genom att politiken 
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inte håller jämna steg med den snabba 
tekniska utvecklingen, t.ex. vad gäller 
nanomaterial, okonventionella 
energikällor, koldioxiduppsamling och 
förvaring och elektromagnetiska vågor. 
Detta innebär utmaningar för riskhantering 
och kan ge upphov till konflikter mellan 
olika intressen, behov och förväntningar, 
vilket i sin tur kan leda till ökad allmän oro 
och eventuellt fientlighet mot ny teknik. 
Det behövs därför en bredare, tydligare 
samhällsdebatt om miljörisker och vilka 
eventuella kompromisser som vi är villiga 
att godta mot bakgrund av ibland 
ofullständig eller oviss information om nya 
risker och hur de bör hanteras. Ett 
systematiskt tillvägagångssätt för hantering 
av miljörisker kommer att förbättra EU:s 
kapacitet att kartlägga och reagera på 
teknisk utveckling i rätt tid och skapar 
därmed förtroende hos allmänheten.

inte håller jämna steg med den snabba 
tekniska utvecklingen, t.ex. vad gäller 
nanomaterial och liknande avancerade 
material, okonventionella energikällor, 
koldioxiduppsamling och förvaring och 
elektromagnetiska vågor. Detta innebär 
utmaningar för riskhantering och kan ge 
upphov till konflikter mellan olika 
intressen, behov och förväntningar, vilket i 
sin tur kan leda till ökad allmän oro och 
eventuellt fientlighet mot ny teknik. Det 
behövs därför en bredare, tydligare 
samhällsdebatt om miljörisker och vilka 
eventuella kompromisser som vi är villiga 
att godta mot bakgrund av ibland 
ofullständig eller oviss information om nya 
risker och hur de bör hanteras. Ett 
systematiskt tillvägagångssätt för hantering 
av miljörisker kommer att förbättra EU:s 
kapacitet att kartlägga och reagera på 
teknisk utveckling i rätt tid och skapar 
därmed förtroende hos allmänheten.

Or. en

Motivering

Okända ämnen och material kommer säkerligen att införas i framtiden. Därför är det viktigt 
att se till att sådana ämnen och material hanteras på ett liknande sätt som andra 
nanomaterial.


