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20.3.2019 A8-0175/102

Pakeitimas 102
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Sistema tvariam finansavimui palengvinti
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis 13 straipsnis

3 straipsnio c punkte nurodytos 
būtiniausios apsaugos priemonės – tai 
procedūros, kurias ekonominę veiklą 
vykdanti įmonė įdiegia siekdama užtikrinti, 
kad būtų paisoma aštuoniose pagrindinėse 
konvencijose, nurodytose Tarptautinės 
darbo organizacijos pagrindinių darbo 
teisių ir principų deklaracijoje, nustatytų 
principų ir teisių, t. y., teisės nebūti 
verčiamam priverstinai dirbti, asociacijų 
laisvės, darbuotojų teisės jungtis į 
organizacijas, teisės į kolektyvines 
derybas, vienodo atlyginimo vyrams ir 
moterims už lygiavertį darbą, moterų ir 
vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio 
užimtumo bei profesinės veiklos principo, 
taip pat teisės nebūti įtrauktam į 
priverstinį vaikų darbą.

1. 3 straipsnio c punkte nurodytos 
būtiniausios apsaugos priemonės – tai 
procedūros, kurias ekonominę veiklą 
vykdanti įmonė įdiegia siekdama užtikrinti, 
kad būtų paisoma I priede išvardytų 
principų.

1a. Būtiniausias apsaugos priemones 
visomis pastangomis įgyvendina 
ekonominę veiklą vykdanti įmonė.
1b. Būtiniausios apsaugos priemonės 
atitinka JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindinius principus, 2018 m. EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijas 
atsakingam verslui ir Ia priedo nuostatas. 
Šiame kontekste išsamus patikrinimas – 
procedūra ar procedūros, kurias įmonės 
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vykdo siekdamos nustatyti galimą ir 
faktinį neigiamą jų poveikį žmogaus 
teisėms, įskaitant darbuotojų žmogaus 
teises, užkirsti jam kelią, jį sušvelninti ir 
teikti ataskaitas apie tai, kaip ši problema 
sprendžiama, atsižvelgiant į įmonės 
ekonominę veiklą, tiekimo grandines ir 
verslo ryšius.
1c. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotąjį aktą, kuriuo šis 
straipsnis papildomas ir nustatomi 
kriterijai, pagal kuriuos įvertinama, ar 
laikomasi šio straipsnio reikalavimų. 
Rengdama tą deleguotąjį aktą Komisija 
atsižvelgia į Ia priede išvardytus 
principus. Tą deleguotąjį aktą Komisija 
turi priimti ne vėliau kaip 2020 m. 
gruodžio 31 d.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/103

Pakeitimas 103
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Sistema tvariam finansavimui palengvinti
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia priedas
1. 13 straipsnio tikslais turi būti 
paisoma:
a) aštuoniose pagrindinėse 
konvencijose, nurodytose Tarptautinės 
darbo organizacijos pagrindinių darbo 
teisių ir principų deklaracijoje, nustatytų 
principų ir teisių, t. y. teisės nebūti 
verčiamam priverstinai dirbti, asociacijų 
laisvės, darbuotojų teisės jungtis į 
organizacijas, teisės į kolektyvines 
derybas, vienodo atlyginimo vyrams ir 
moterims už lygiavertį darbą, moterų ir 
vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio 
užimtumo bei profesinės veiklos principo, 
taip pat teisės nebūti įtrauktam į 
priverstinį vaikų darbą;
b) Tarptautinės žmogaus teisių 
chartijos;
c) Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos;
d) JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindinių principų;
e) EBPO rekomendacijų 
daugiašalėms įmonėms.
2. Kai tinkama, 13 straipsnio tikslais 
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turi būti paisoma:
a) JT atsakingo investavimo principų 
ir atskaitomybės sistemos;
b) FAO 2012 m. Neprivalomų 
atsakingo žemės, žuvininkystės ir miškų 
išteklių valdymo gairių atsižvelgiant į 
nacionalinio aprūpinimo maistu 
aplinkybes;
c) JT deklaracijos dėl čiabuvių tautų 
teisių; 
d) JT pasaulio kultūros ir gamtos 
paveldo apsaugos konvencijos
e) JT Sendajaus nelaimių rizikos 
mažinimo programos 2015–2030 m.;
f) Biologinės įvairovės konvencijos;
g) EBPO 2017 m. rekomendacijos 
„Atsakingas verslas instituciniams 
investuotojams. Pagrindiniai išsamaus 
patikrinimo pagal EBPO gaires 
tarptautiniams investuotojams aspektai“.
3. 13 straipsnio 1b dalyje 
nurodytomis procedūromis: 
-a) užtikrinama, kad rizikos tvarumui 
nustatymas ir valdymas būtų pakankamu 
mastu integruoti į investicinių sprendimų 
priėmimo procesą, reikalaujant, kad 
investuotojai nustatytų ASV veiksnius, 
užkirstų jiems kelią, juos sušvelnintų ir 
būtų už tai atskaitingi;
a) atsižvelgiama į įmonės vykdomos 
veiklos, tiekimo grandinių ir verslo 
santykių pobūdį ir mastą;
b) nustatomas ir mažinamas 
neigiamas poveikis žmogaus teisėms, kurį 
turi pati ekonominė veikla, taip pat tą 
veiklą vykdant naudojami ir sukurti 
produktai ir paslaugos, visų pirma 
atsižvelgiant į jų gamybą, naudojimą ir, 
kai tinka, gyvavimo ciklo pabaigą;
c) laikomasi atsargumo principo ir 
atsižvelgiama į riziką, t. y. taikomo 
patikrinimo išsamumo lygis turėtų atitikti 
neigiamo poveikio stiprumą ir tikėtinumą. 
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Didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas 
neigiamo poveikio prevencijai, o kai 
prevencija neįmanoma – poveikio 
švelninimui, pasikartojimo prevencijai ir, 
kai tinkama, taisomiesiems veiksmams;
d) remiamasi atitinkama politika ir 
valdymo sistemomis, siekiant sustiprinti 
sistemingą, iniciatyvų ir reaktyvų požiūrį į 
nuolatinį poveikio žmogaus teisėms 
nustatymo ir valdymo procesą;
e) užtikrinamas informuotumas, 
bendradarbiaujant su suinteresuotaisiais 
subjektais, be kita ko, darbuotojais ir 
kitais asmenimis ar grupėmis, kurie gali 
patirti poveikį;
f) teikiama atitinkama informacija 
investuotojams ir kitiems 
suinteresuotiesiems subjektams, kad jie 
galėtų įvertinti, ar laikomasi minimalių 
apsaugos priemonių.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/104

Pakeitimas 104
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Sistema tvariam finansavimui palengvinti
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalyje nurodytais techniniais 
analizės kriterijais užtikrinama, kad 
elektros energijos gamybos veikla, kurią 
vykdant naudojamas kietasis iškastinis 
kuras, nebūtų laikoma aplinkos atžvilgiu 
tvaria ekonomine veikla. Tais techniniais 
analizės kriterijais užtikrinama, kad 
ekonominė veikla, kuria prisidedama prie 
susaistymo su intensyvią taršą anglies 
dioksidu lemiančiomis technologijomis, 
nebūtų laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria 
ekonomine veikla.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/105

Pakeitimas 105
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Sistema tvariam finansavimui palengvinti
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis 17 straipsnis

Peržiūros nuostata Peržiūros nuostata

1. Iki 2021 m. gruodžio 31 d., o vėliau 
kas trejus metus Komisija paskelbia šio 
reglamento taikymo ataskaitą. Toje 
ataskaitoje vertinama:

1. Iki 2021 m. gruodžio 31 d., o vėliau 
kas trejus metus Komisija paskelbia šio 
reglamento taikymo ir poveikio ataskaitą. 
Toje ataskaitoje vertinama:

a) šio reglamento įgyvendinimo 
pažanga, susijusi su aplinkos atžvilgiu 
tvariai ekonominei veiklai taikytinais 
techninės analizės kriterijais;

a) šio reglamento įgyvendinimo 
pažanga, susijusi su aplinkos atžvilgiu 
tvariai ekonominei veiklai ir neigiamą 
poveikį aplinkai darančiai veiklai 
taikytinais rodikliais pagrįstais techninės 
analizės kriterijais;

b) galimas poreikis persvarstyti šiame 
reglamente nustatytus kriterijus, pagal 
kuriuos vertinama, ar ekonominė veikla yra 
aplinkos atžvilgiu tvari ekonominė veikla;

b) galimas poreikis persvarstyti šiame 
reglamente nustatytus kriterijus ir rodiklių 
sąrašą, pagal kuriuos vertinama, ar 
ekonominė veikla yra aplinkos atžvilgiu 
tvari ekonominė veikla ar neigiamą 
poveikį aplinkai daranti veikla, siekiant 
sudaryti palankesnes sąlygas inovacijoms 
ir tvariam perėjimui;

c) tinkamumas plėsti šio reglamento 
taikymo sritį ir įtraukti kitus tvarumo 
tikslus, visų pirma, socialinius;

c) būtini veiksmai ir, prireikus, 
pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl šio reglamento taikymo 
srities išplėtimo siekiant įtraukti kitus 
tvarumo tikslus, visų pirma, socialinius, 
įskaitant kriterijus ir rodiklius, susijusius 
su įmonių socialine atsakomybe ir 
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socialine ekonomika;
ca) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2013/34/ES1a 17a straipsnio 
pakeitimų poveikis;

d) aplinkos atžvilgiu tvarių investicijų 
apibrėžties taikymas Sąjungos teisėje ir 
valstybių narių lygmeniu, įskaitant 
tinkamumą nustatyti tikrinimo, kaip 
laikomasi šiame reglamente nustatytų 
kriterijų, mechanizmą.

d) aplinkos atžvilgiu tvarių investicijų 
ir neigiamą poveikį aplinkai darančių 
investicijų apibrėžties taikymas Sąjungos 
teisėje ir valstybių narių lygmeniu, 
įskaitant tinkamumą peržiūrėti arba 
nustatyti papildomą tikrinimo, kaip 
laikomasi šiame reglamente nustatytų 
rodikliais pagrįstų kriterijų, mechanizmą;
da) galimas poreikis nustatyti 
papildomus integruotos atskaitomybės 
reikalavimus, nurodytus 17a straipsnyje 
(naujas), susijusius su tam tikrų didelių 
įmonių ir grupių pagal Direktyvą 
2013/34/ES atskleidžiama nefinansine 
informacija ir informacija apie įvairovę;
db) taksonomijos veiksmingumas 
nukreipiant privačias investicijas į tvarią 
veiklą.
1a. Iki 2021 m. gruodžio 31 d., o 
vėliau kas trejus metus, Komisija peržiūri 
šio reglamento taikymo sritį, jei dėl to 
atsiranda pernelyg didelė administracinė 
našta, jei trūksta finansų rinkos 
dalyviams reikalingų duomenų arba jei 
reglamentas nepakankamai efektyvus, 
kad finansiniai srautai būtų suderinti ES 
tvarumo tikslais.
1b. Ne vėliau kaip praėjus 6 
mėnesiams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos Komisija pateikia 
ataskaitą kartu su planu, kuriame būtų 
nustatyta, kaip turi būti parengtas 
įvertinimas, apimantis socialinius tikslus, 
tokius kaip kovos su nelygybe veiksmai, 
socialinės sanglaudos, socialinės 
integracijos ir darbo santykių stiprinimas 
arba investicijos į žmogiškąjį kapitalą ar 
palankių ekonominių ar socialinių sąlygų 
neturinčias bendruomenes.

2. Ataskaita teikiama Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Jeigu reikia, 

2. Ataskaitos teikiamos Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Jeigu reikia, 
Komisija teikia susijusius pasiūlymus dėl 
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Komisija teikia susijusius pasiūlymus. teisėkūros procedūra priimamų aktų.

1a 2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių 
metinių finansinių ataskaitų, 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir 
susijusių pranešimų, kuria iš dalies 
keičiama Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos 
Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 
83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/106

Pakeitimas 106
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Sistema tvariam finansavimui palengvinti
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)
Direktyva 2013/34/ES
19 ir 20 straipsniai

Dabartinis tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Direktyvos 2013/34/ES daliniai pakeitimai
Direktyva 2013/34/ES iš dalies keičiama 
taip:
1) 19 straipsnio 2 dalies e punkto ii 
papunktis pakeičiamas taip:

ii) įmonės kainų rizikos, kredito 
rizikos, likvidumo rizikos ir pinigų srautų 
rizikos pozicija.

„ii) įmonės kainų rizikos, kredito 
rizikos, likvidumo rizikos, pinigų srautų 
rizikos ir ASV rizikos pozicija.“;
2) 19 straipsnio 2 dalis papildoma 
šiais punktais:
„ea) veiklos rezultatai, įvertinti pagal 
tvarumo rodiklius, susijusius su konkrečia 
veikla ir pramonės šaka, remiantis 
suderintų tvarumo rodiklių, kuriuos turi 
parengti ir atnaujinti Komisija, sąrašu, 
laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) .../... [OL: įrašyti 
nuorodą į Reglamentą dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti];
eb) 1, 2 ir 3 lygio išmetamieji teršalai;
ec) tai, kiek įmonė išmeta g punkte 
nurodytų teršalų, palyginti su Sąjungos 
tikslais klimato kaitos srityje, kad 
vidutinės pasaulio temperatūros 
padidėjimas būtų gerokai mažesnis nei 
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2°C ir kad toliau būtų dedamos pastangos 
siekiant užtikrinti, kad jis neviršytų 1,5°C, 
palyginti su ikipramoninio laikotarpio 
lygiu, kaip nustatyta Paryžiaus 
susitarime;
ed) įmonės apyvartos, gaunamos iš 
ekonominės veiklos, kuri atitinka 
techninės analizės kriterijus pagal 
Reglamento (ES) .../... 3 straipsnį, dalis 
[OL: įrašyti nuorodą į Reglamentą dėl 
sistemos tvariam investavimui 
palengvinti];
ee) įmonės apyvartos, gaunamos iš 
ekonominės veiklos, kuri atitinka 
techninės analizės kriterijus pagal 
Reglamento (ES) .../... 3a straipsnį, dalis 
[OL: įrašyti nuorodą į pasiūlymą dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti].“;
3) 20 straipsnio 1 dalies c punktas 
pakeičiamas taip:

c) su finansinės atskaitomybės 
procesu susijusių įmonės vidaus kontrolės 
ir rizikos valdymo sistemų pagrindinių 
požymių aprašymas;

„c) su finansinių ir tvarumo ataskaitų 
teikimo procesu susijusių įmonės vidaus 
kontrolės ir rizikos valdymo sistemų 
pagrindinių požymių aprašymas;“;
4) 20 straipsnio 3 dalis pakeičiama 
taip:

3. Teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantis auditorius arba audito įmonė 
pagal 34 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą 
pareiškia nuomonę dėl pagal šio straipsnio 
1 dalies c ir d punktus parengtos 
informacijos ir patikrina, kad būtų pateikta 
šio straipsnio 1 dalies a, b, e, f ir g 
punktuose nurodyta informacija.

„3. Teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantis auditorius arba audito įmonė 
pagal 34 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą 
pareiškia nuomonę dėl pagal šio straipsnio 
1 dalies c ir d punktus ir 19 straipsnio 2 
dalį parengtos informacijos ir patikrina, 
kad būtų pateikta šio straipsnio 1 dalies a, 
b, e ir f punktuose nurodyta informacija.“.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/107

Pakeitimas 107
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Sistema tvariam finansavimui palengvinti
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) prisimenant bendrą Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
įsipareigojimą laikytis principų, nustatytų 
Europos socialinių teisių ramstyje, siekiant 
remti tvarų ir integracinį augimą ir 
pripažįstant tarptautinių pagrindinių 
žmogaus ir darbuotojo teisių bei standartų 
aktualumą, būtiniausių apsaugos priemonių 
laikymasis turėtų būti sąlyga, kurią reikėtų 
įvykdyti, kad ekonominę veiklą būtų 
galima laikyti tvaria aplinkos atžvilgiu. Dėl 
tos priežasties ekonominę veiklą būtų 
galima laikyti aplinkos atžvilgiu tvaria 
veikla tik jeigu ji vykdoma laikantis 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
pagrindinių darbo teisių ir principų 
deklaracijos ir aštuonių pagrindinių TDO 
konvencijų. TDO pagrindinėse 
konvencijose apibrėžiamos žmogaus ir 
darbuotojo teisės, kurias bendrovės turi 
gerbti. Keli iš tų tarptautinių standartų yra 
nustatyti ir Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, visų pirma tai būtų 
vergovės bei priverstinio darbo draudimas 
ir nediskriminavimo principas. Tomis 
būtiniausiomis apsaugos priemonėmis 
netrukdoma prireikus taikyti Sąjungos 
teisėje nustatytų griežtesnių reikalavimų, 

(21) prisimenant bendrą Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
įsipareigojimą laikytis principų, nustatytų 
Europos socialinių teisių ramstyje, siekiant 
remti tvarų ir integracinį augimą ir 
pripažįstant tarptautinių pagrindinių 
žmogaus ir darbuotojo teisių bei standartų 
aktualumą, būtiniausių apsaugos priemonių 
laikymasis turėtų būti sąlyga, kurią reikėtų 
įvykdyti, kad ekonominę veiklą būtų 
galima laikyti tvaria aplinkos atžvilgiu. Dėl 
tos priežasties ekonominę veiklą būtų 
galima laikyti aplinkos atžvilgiu tvaria 
veikla tik jeigu ji vykdoma laikantis 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
pagrindinių darbo teisių ir principų 
deklaracijos ir aštuonių pagrindinių TDO 
konvencijų, taip pat laikantis Tarptautinės 
žmogaus teisių chartijos, Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, 
Jungtinių Tautų deklaracijos dėl čiabuvių 
tautų teisių (UNDRIP), JT Pasaulio 
kultūros ir gamtos paveldo apsaugos 
konvencijos, JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindinių principų, EBPO 
rekomendacijų daugiašalėms įmonėms ir 
Jungtinių Tautų atsakingo investavimo 
principų. Investuotojai taip pat turėtų 
atsižvelgti į EBPO išsamaus patikrinimo 
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susijusių su aplinkos, sveikatos bei saugos 
ir socialiniu tvarumu;

rekomendaciją dėl atsakingo profesinio 
elgesio (2018 m.). Išsamus patikrinimas 
šiuo atveju reiškia procedūras, kurias 
įmonės atlieka siekdamos nustatyti riziką 
tvarumui, užkirsti jai kelią, ją mažinti ir 
apie ją pranešti, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) .../... [OL: įrašyti 
nuorodą į Reglamentą dėl informacijos, 
susijusios su tvariomis investicijomis ir 
rizika tvarumui, atskleidimo ir jo I 
priedą]. TDO pagrindinėse konvencijose 
apibrėžiamos žmogaus ir darbuotojo teisės, 
kurias bendrovės turi gerbti. Keli iš tų 
tarptautinių standartų yra nustatyti ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje, visų pirma tai būtų vergovės bei 
priverstinio darbo draudimas ir 
nediskriminavimo principas. Tomis 
būtiniausiomis apsaugos priemonėmis 
netrukdoma prireikus taikyti Sąjungos 
teisėje nustatytų griežtesnių reikalavimų, 
susijusių su aplinkos, sveikatos bei saugos 
ir socialiniu tvarumu;

Or. en
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24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) ekonominė veikla neturėtų būti 
laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria, jeigu ja 
padaroma daugiau žalos aplinkai, nei 
gaunama naudos. Techninės analizės 
kriterijais turėtų būti nustatyti minimalūs 
reikalavimai, būtini siekiant išvengti 
didžiulės žalos kitiems tikslams. 
Nustatydama ir atnaujindama techninės 
analizės kriterijus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad tie kriterijai būtų paremti 
turimais moksliniais įrodymais ir būtų 
reguliariai atnaujinami. Kai moksliniu 
vertinimu nepavyksta pakankamai tiksliai 
nustatyti rizikos, pagal SESV 191 straipsnį 
reikėtų laikytis atsargumo principo;

(24) ekonominė veikla neturėtų būti 
laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria, jeigu ją 
vykdant nesusidaro grynoji nauda 
aplinkai, taip pat ji neturėtų daryti didelės 
žalos kitiems su aplinka susijusiems 
tikslams. Techninės analizės kriterijais, 
kurie paremti suderintais rodikliais, turėtų 
būti nustatyti minimalūs reikalavimai, 
būtini siekiant išvengti didžiulės žalos 
kitiems tikslams ir neigiamo poveikio 
vertinimui. Nustatydama ir atnaujindama 
techninės analizės kriterijus ir suderintus 
rodiklius Komisija turėtų užtikrinti, kad tie 
kriterijai ir rodikliai būtų pagrįsti, 
proporcingi ir paremti turimais moksliniais 
įrodymais ir reguliariai atnaujinami ir kad 
jais būtų atsižvelgiama į visą technologijų 
vertės grandinę ir gyvavimo ciklą. Ji taip 
pat turėtų užtikrinti, kad tie kriterijai būtų 
reguliariai atnaujinami. Kai moksliniu 
vertinimu nepavyksta pakankamai tiksliai 
nustatyti rizikos, pagal SESV 191 straipsnį 
reikėtų laikytis atsargumo principo;
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