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20.3.2019 A8-0175/102

Grozījums Nr. 102
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. pants 13. pants

Regulas 3. panta c) punktā minētie 
obligātie aizsargpasākumi ir procedūras, ko 
īsteno saimniecisko darbību veicošais 
uzņēmums, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti astoņās pamatkonvencijās 
noteiktie principi un tiesības, kuras 
identificētas Starptautiskās Darba 
organizācijas Deklarācijā par 
pamattiesībām un pamatprincipiem 
darbā, proti, tiesības nebūt pakļautam 
piespiedu darbam, biedrošanās brīvība, 
strādnieku tiesības apvienoties, tiesības uz 
koplīguma slēgšanu, vienlīdzīga atlīdzība 
vīriešiem un sievietēm par vienādas 
vērtības darbu, iespēju un attieksmes 
nediskriminācija attiecībā uz 
nodarbinātību un profesiju, kā arī tiesības 
nebūt pakļautam bērnu darbam.

1. Regulas 3. panta c) punktā minētie 
obligātie aizsargpasākumi ir procedūras, ko 
īsteno saimniecisko darbību veicošais 
uzņēmums, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti Ia pielikumā noteiktie principi.

1.a Obligātos aizsargpasākumus pēc 
labākās gribas īsteno saimniecisko 
darbību veicošais uzņēmums.
1.b Obligātie aizsargpasākumi atbilst 
ANO Vadošajiem principiem 
darījumdarbībai un cilvēktiesībām un 
ESAO Pienācīgas rūpības vadlīnijām 
atbildīgai darījumdarbībai (2018), kā arī 
tie ir saskaņā ar Ia pielikumu. Pienācīga 
rūpība šajā kontekstā ir procedūra vai 
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procedūru kopums, ko uzņēmumi veic, lai 
noteiktu, novērstu, mazinātu savu 
iespējamo un faktisko negatīvo ietekmi uz 
cilvēktiesībām, uzņemoties par to 
atbildību, tostarp ietekmi uz darba ņēmēju 
cilvēktiesībām saistībā ar uzņēmuma 
saimniecisko darbību, piegādes ķēdēm un 
darījumdarbības attiecībām.
1.c Komisija ir pilnvarota papildināt 
šo pantu ar deleģētu aktu, precizējot 
kritērijus, lai noteiktu, vai ir ievērotas šā 
panta prasības. Izstrādājot minēto 
deleģēto aktu, Komisija ņem vērā 
Ia pielikumā uzskaitītos principus. 
Komisija minēto deleģēto aktu pieņem līdz 
2020. gada 31. decembrim.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/103

Grozījums Nr. 103
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
Ia pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia pielikums
1. Regulas 13. panta nolūkā ņem 
vērā šādu struktūru:
(a) principi un tiesības, kas paredzētas 
astoņās pamatkonvencijās, kuras 
noteiktas Starptautiskās Darba 
organizācijas deklarācijā par 
pamattiesībām un pamatprincipiem 
darbā, proti, tiesības nebūt pakļautam 
piespiedu darbam, biedrošanās brīvība, 
strādnieku tiesības apvienoties, tiesības uz 
koplīguma slēgšanu, vienlīdzīga atlīdzība 
vīriešiem un sievietēm par vienādas 
vērtības darbu, iespēju un attieksmes 
nediskriminācija attiecībā uz 
nodarbinātību un profesiju, kā arī tiesības 
nebūt pakļautam bērnu darbam.
(b) Starptautiskā cilvēktiesību harta;
(c) Eiropas Savienības Pamattiesību 
harta;
(d) ANO Vadošie principi 
uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām;
(e) ESAO Pamatnostādnes 
starptautiskiem uzņēmumiem;
2. Regulas 13. panta nolūkā, ja 
atbilstoši un pienācīgi, ņem vērā šādu 
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struktūru:
(a) ANO atbildīgu investīciju principi 
— ziņošanas satvars;
(b) ANO Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācijas (FAO) 
2012. gada brīvprātīgi piemērojamās 
pamatnostādnes par īpašumtiesību uz 
zemi, zvejas vietām un mežiem atbildīgu 
pārvaldību valsts pārtikas nodrošinājuma 
kontekstā;
(c) Amerikas Deklarācija par 
pirmiedzīvotāju tautu tiesībām; 
(d) ANO Konvencija par pasaules 
kultūras un dabas mantojuma 
aizsardzību;
(e) ANO Sendai ietvarprogramma 
katastrofu riska mazināšanai 2015.–2030. 
gadam;
(f) Konvencija par bioloģisko 
daudzveidību (KBD);
(g) ESAO pamatnostādnes — 
Institucionālo investoru atbildīga 
uzņēmējdarbība: svarīgākie apsvērumi 
attiecībā uz uzticamības pārbaudi saskaņā 
ar ESAO Pamatnostādnēm 
daudznacionāliem investoriem (2017).
3. Direktīvas 13. pantā 1. punktā 
minētās procedūras ir šādas: 
(-a) nodrošina, lai ilgtspējas risku 
identificēšana un pārvaldība tiktu 
pietiekami integrēta ieguldījumu lēmumu 
pieņemšanā, prasot ieguldītājiem noteikt, 
novērst, mazināt VSP faktorus un 
uzņemties par tiem atbildību;
(a) ņem vērā uzņēmuma darbību, 
piegādes ķēžu un darījumdarbības 
attiecību raksturu un mērogu;
(b) novērtē un risina pašas 
saimnieciskās darbības, kā arī šīs 
saimnieciskās darbības izmantoto un 
radīto produktu un pakalpojumu negatīvo 
ietekmi uz cilvēktiesībām, jo īpaši 
attiecībā uz to ražošanu, izmantošanu un 
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attiecīgā gadījumā ekspluatācijas laika 
beigām;
(c) ir saskaņā ar piesardzības principu 
un balstītas uz riskiem, kas nozīmē to, ka 
piemērotās pienācīgas rūpības līmenim 
vajadzētu būt samērīgam ar negatīvo seku 
nopietnību un iespējamību; galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš tam, lai novērstu 
negatīvu ietekmi vispirms, un, ja 
novēršana nav iespējama, tad mazināt, 
novērst atkārtošanos un attiecīgos 
gadījumos novērst ietekmes radītās sekas;
(d) to atbalsta ar attiecīgu politiku un 
pārvaldības sistēmām, lai stiprinātu 
sistemātisku, proaktīvu un reaktīvu pieeju 
notiekošajai ietekmes uz cilvēktiesībām 
identificēšanai un pārvaldībai;
(e) saņem informāciju, sadarbojoties 
ar ieinteresētajām personām, kas ietver 
darba ņēmējus un citas potenciāli 
ietekmētās personas vai grupas;
(f) sniedz ieguldītājiem un citām 
ieinteresētajām personām būtisku 
informāciju, lai tie varētu novērtēt 
atbilstību obligātajiem 
aizsargpasākumiem.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/104

Grozījums Nr. 104
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
14. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tehniskās pārbaudes kritēriji, kas 
minēti 1. punktā, nodrošina, ka 
elektroenerģijas ģenerēšanas darbības, 
kurās izmanto cietos fosilos kurināmos, 
netiek uzskatītas par ilgtspējīgām 
saimnieciskajām darbībām. Tehniskās 
pārbaudes kritēriji nodrošina, ka 
saimnieciskās darbības, kas veicina 
augstas oglekļa intensitātes iestrēgšanas 
ietekmi, netiek uzskatītas par ilgtspējīgām 
saimnieciskām darbībām.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/105

Grozījums Nr. 105
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants 17. pants

Pārskatīšanas klauzula Pārskatīšanas klauzula

1. Līdz 2021. gada 31. decembrim un 
turpmāk reizi trijos gados Komisija publicē 
ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Šajā 
ziņojumā izvērtē:

1. Līdz 2021. gada 31. decembrim un 
turpmāk reizi trijos gados Komisija publicē 
ziņojumu par šīs regulas piemērošanu un 
ietekmi. Šajā ziņojumā izvērtē:

(a) šīs regulas īstenošanas progresu 
nolūkā izstrādāt tehniskās pārbaudes 
kritērijus ekoloģiski ilgtspējīgām 
saimnieciskajām darbībām;

(a) šīs regulas īstenošanas progresu 
nolūkā izstrādāt uz indikatoriem 
pamatotos tehniskās pārbaudes kritērijus 
vides ziņā ilgtspējīgām saimnieciskajām 
darbībām un tām, kam ir negatīva ietekmi 
uz vidi;

(b) iespējamo nepieciešamību pārskatīt 
šajā regulā noteiktos kritērijus, lai apsvērtu, 
vai saimnieciskā darbība ir ekoloģiski 
ilgtspējīga;

(b) iespējamo nepieciešamību pārskatīt 
šajā regulā noteiktos kritērijus un 
indikatoru sarakstu, lai apsvērtu, vai 
saimnieciskā darbība ir vides ziņā 
ilgtspējīga vai ar negatīvu ietekmi uz vidi, 
lai veicinātu inovācijas un ilgtspējīgu 
pāreju;

(c) šīs regulas darbības jomas 
paplašināšanas piemērotību, lai iekļautu 
citus ilgtspējas mērķus, jo īpaši sociālos 
mērķus;

(c) pasākumus, kas vajadzīgi, un 
attiecīga gadījumā tiesību akta 
priekšlikumus šīs regulas darbības jomas 
paplašināšanai, lai iekļautu citus ilgtspējas 
mērķus, jo īpaši sociālos mērķus, tostarp 
kritērijus un rādītājus, kas saistīti ar 
uzņēmumu sociālo atbildību un sociālo 
ekonomiku;



AM\1180394LV.docx PE635.500v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

(ca) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2013/34/ES1a 17.a panta 
grozījumu ietekmes novērtējumu;

(d) ekoloģiski ilgtspējīgu ieguldījumu 
definīcijas izmantošanu Savienības tiesību 
aktos un dalībvalstu līmenī, tajā skaitā 
atbilstības pārbaudes mehānisma 
izveidošanas piemērotību šajā regulā 
noteiktajiem kritērijiem.

(d) vides ziņā ilgtspējīgu ieguldījumu 
un videi kaitīgu ieguldījumu definīcijas 
izmantošanu Savienības tiesību aktos un 
dalībvalstu līmenī, tajā skaitā 
pārskatīšanas vai papildu atbilstības 
pārbaudes mehānisma izveidošanas 
piemērotību šajā regulā noteiktajiem uz 
indikatoriem pamatotajiem kritērijiem;
(da) iespējamo vajadzību izstrādāt 
turpmākas integrētās ziņošanas prasības, 
kas noteiktas 17.a pantā (jauns) saistībā 
ar apstākli, ka konkrēti lieli uzņēmumi un 
grupas izpauž ar finansēm nesaistītu un 
daudzveidības informāciju saskaņā ar 
Direktīvu 2013/34/ES;
(db) taksonomijas efektivitāti privāto 
ieguldījumu novirzīšanā uz ilgtspējīgām 
darbībām.
1.a Līdz 2021. gada 31. decembrim un 
turpmāk reizi trijos gados pēc tam 
Komisija pārskata šīs regulas darbības 
jomu, ja tā rada pārmērīgu administratīvo 
slogu vai ja finanšu tirgus dalībniekiem 
vajadzīgie dati nav pietiekami pieejami vai 
ja regula ir nepietiekami efektīva tam, lai 
saskaņotu finansējuma plūsmas ar ES 
ilgtspējas mērķiem.
1.b Sešus mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija iesniedz 
ziņojumu ar plānu, kurā izklāstīts, kā 
novērtējums aptver sociālos mērķus, 
piemēram, veicina nevienlīdzības 
novēršanu, sekmē sociālo kohēziju, 
sociālo integrāciju un darba attiecības, 
vai arī ieguldījumus cilvēkkapitālā vai 
ekonomiski vai sociāli nelabvēlīgās 
kopienās.

2. Ziņojumu nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Komisija 
vajadzības gadījumā sniedz saistītos 
priekšlikumus.

2. Ziņojumus nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Komisija 
vajadzības gadījumā sniedz saistītos 
normatīvos priekšlikumus.
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1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 26. jūnija Direktīva 
2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu 
gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem 
finanšu pārskatiem un saistītiem 
ziņojumiem, ar ko groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 
78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 
29.6.2013., 19. lpp.).

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/106

Grozījums Nr. 106
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
17.a pants (jauns)
Direktīva 2013/34/ES
19. pants un 20. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

17.a pants
Grozījumi Direktīvā 2013/34/ES
Direktīvu 2013/34/ES groza šādi:
(1) regulas 19. panta 2. punkta 
a) apakšpunkta ii) punktu aizstāj ar šādu:

ii) uzņēmuma pakļautību cenas 
riskam, kredītriskam, likviditātes riskam 
un naudas plūsmas riskam.

‘(ii) uzņēmuma pakļautību cenas 
riskam, kredītriskam, likviditātes riskam, 
naudas plūsmas riskam un VSP riskiem;”;
(2) regulas 19. panta 2. punktā 
pievieno šādus apakšpunktus:
‘(ea) rezultāti, kas novērtēti atbilstoši 
ilgtspējas rādītājiem, kuri attiecas uz 
konkrēto uzņēmumu un nozari, 
pamatojoties uz saskaņoto ilgtspējas 
rādītāju sarakstu, kuru izstrādās un 
atjauninās Komisija, saskaņā ar  Eiropas 
Parlamenta un Padomes ... gada ... 
Regulu (ES) .../... [OV: lūdzu iekļaut 
atsauci uz regulu par ilgtspējīgu 
ieguldījumu veicināšanas regulējuma 
izveidi];
(eb) 1. darbības jomas, 2. darbības 
jomas un 3. darbības jomas emisijas;
(ec) uzņēmuma darbība saskaņā ar g) 
apakšpunktu pretstatā Savienības klimata 
mērķiem, lai uzturētu globālās vidējās 
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temperatūras paaugstinājumu līdz 
ievērojami zemāk par 2 °C un lai 
turpinātu centienus ierobežot to līdz 1,5 
°C virs pirmsrūpniecības laikmeta līmeņa, 
kā noteikts Parīzes nolīgumā;
(ed) tā uzņēmuma apgrozījuma daļa, 
ko rada saimnieciskās darbības, kuras 
atbilst Regulas (ES).../... 3. pantā 
minētajiem tehniskās pārbaudes 
kritērijiem [OV: lūdzu iekļaut atsauci uz 
regulu par ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanas regulējuma izveidi];
(ee) tā uzņēmuma apgrozījuma daļa, 
ko rada saimnieciskās darbības, kuras 
atbilst Regulas (ES).../... 3.a pantā 
minētajiem tehniskās pārbaudes 
kritērijiem [OV: iekļaut atsauci uz 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par ilgtspējīgu 
ieguldījumu veicināšanas regulējuma 
izveidi).”;
(3) regulas 20. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

(c) uzņēmuma iekšējās kontroles un 
riska pārvaldības sistēmu galveno iezīmju 
apraksts saistībā ar finanšu pārskatu 
sagatavošanas procesu;

‘(c) uzņēmuma iekšējās kontroles un 
riska pārvaldības sistēmu galveno iezīmju 
apraksts saistībā ar finanšu un ilgtspējas 
pārskatu sagatavošanas procesu;”;
(4) regulas 20. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu:

3. Obligātais revidents vai revīzijas 
uzņēmums sniedz atzinumu saskaņā ar 34. 
panta 1. punkta otro daļu par informāciju, 
kas sagatavota saskaņā ar šā panta 1. 
punkta c) un d) apakšpunktu, un pārbauda, 
vai ir sniegta informācija, kas minēta šā 
panta 1. punkta a), b), e) un f) apakšpunktā.

‘3. Obligātais revidents vai revīzijas 
uzņēmums sniedz atzinumu saskaņā ar 34. 
panta 1. punkta otro daļu par informāciju, 
kas sagatavota saskaņā ar šā panta 1. 
punkta c) un d) apakšpunktu un 19. panta 
2. punktu, un pārbauda, vai ir sniegta 
informācija, kas minēta šā panta 1. punkta 
a), b), e) un f) apakšpunktā.”;

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/107

Grozījums Nr. 107
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Atgādinot Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas kopējo apņemšanos 
ievērot principus, kas iekļauti Eiropas 
Sociālo tiesību pīlārā, atbalstot ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi un atzīstot 
starptautisko obligāto cilvēktiesību un 
darba tiesību un standartu nozīmi, 
atbilstībai obligātajiem aizsargpasākumiem 
vajadzētu būt nosacījumam, lai 
saimnieciskās darbības uzskatītu par 
ekoloģiski ilgtspējīgām. Šā iemesla dēļ 
saimnieciskās darbības būtu jāuzskata par 
ekoloģiski ilgtspējīgām tikai tādā 
gadījumā, kad tās tiek veiktas, ievērojot 
Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 
deklarāciju par pamattiesībām un 
pamatprincipiem darbā un astoņas SDO 
pamata konvencijas. SDO pamata 
konvencijas nosaka cilvēktiesības un darba 
tiesības, kas uzņēmumiem ir jāievēro. 
Vairāki no šiem starptautiskajiem 
standartiem ir iekļauti arī Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši 
verdzības un piespiedu darba aizliegums un 
nediskriminēšanas princips. Šie obligātie 
aizsargpasākumi neskar stingrāku prasību 
piemērošanu vajadzības gadījumā videi, 
veselībai, drošībai un sociālajai ilgtspējai, 

(21) Atgādinot Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas kopējo apņemšanos 
ievērot principus, kas iekļauti Eiropas 
Sociālo tiesību pīlārā, atbalstot ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi un atzīstot 
starptautisko obligāto cilvēktiesību un 
darba tiesību un standartu nozīmi, 
atbilstībai obligātajiem aizsargpasākumiem 
vajadzētu būt nosacījumam, lai 
saimnieciskās darbības uzskatītu par 
ekoloģiski ilgtspējīgām. Šā iemesla dēļ 
saimnieciskās darbības būtu jāuzskata par 
vides ziņā ilgtspējīgām, vienīgi gadījumā, 
ja tās tiek veiktas, ievērojot Starptautiskās 
Darba organizācijas (SDO) deklarāciju par 
pamattiesībām un principiem darbā un 
astoņas SDO pamatkonvencijas, kā arī 
ievērojot Starptautisko cilvēktiesību hartu, 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, 
ANO Deklarāciju par pirmiedzīvotāju 
tautu tiesībām (UNDRIP), ANO 
Konvenciju par pasaules kultūras un 
dabas mantojuma aizsardzību, ANO 
uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipus, ESAO Pamatnostādnes 
par starptautiskiem uzņēmumiem un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas atbildīgas 
ieguldīšanas principus. Ieguldītājiem būtu 
jāņem vērā arī ESAO Pienācīgas rūpības 
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kas noteikta Savienības tiesību aktos. vadlīnijas atbildīgai darījumdarbībai 
(2018. gads). Pienācīga rūpība šajā 
kontekstā ir procedūras, ko uzņēmumi 
veic, lai noteiktu, novērstu, mazinātu 
ilgtspējas riskus un uzņemtos atbildību 
par tiem, kā noteikts Regulā (ES) .../... 
[OV: ievietot atsauci uz regulu par 
informācijas atklāšanu saistībā ar 
ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas 
riskiem un tās I pielikumu]. SDO pamata 
konvencijas nosaka cilvēktiesības un darba 
tiesības, kas uzņēmumiem ir jāievēro. 
Vairāki no šiem starptautiskajiem 
standartiem ir iekļauti arī Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši 
verdzības un piespiedu darba aizliegums un 
nediskriminēšanas princips. Šie obligātie 
aizsargpasākumi neskar stingrāku prasību 
piemērošanu vajadzības gadījumā videi, 
veselībai, drošībai un sociālajai ilgtspējai, 
kas noteikta Savienības tiesību aktos.

Or. en
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Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Saimnieciska darbība nebūtu 
jāuzskata par ekoloģiski ilgtspējīgu, ja tā 
videi nodara kaitējumu, kas lielāks par 
ieguvumiem. Tehniskās pārbaudes 
kritērijiem būtu jānosaka obligātās 
prasības, kas vajadzīgas, lai izvairītos no 
būtiska kaitējuma nodarīšanas citiem 
mērķiem. Izveidojot un atjauninot 
tehniskās pārbaudes kritērijus, Komisijai 
būtu jānodrošina, lai šie kritēriji tiktu 
balstīti uz pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem un tiktu regulāri 
atjaunināti. Kad zinātniskais novērtējums 
neļauj noteikt risku ar pietiekamu 
noteiktību, būtu jāpiemēro piesardzības 
princips saskaņā ar LESD 191. pantu.

(24) Saimnieciska darbība nebūtu 
jāuzskata par ekoloģiski ilgtspējīgu, ja tā 
nerada neto labumu, kā arī tai 
nevajadzētu būtiski kaitēt neviena cita 
vides mērķa sasniegšanai. Ar tehniskās 
pārbaudes kritērijiem, kas pamatoti uz 
saskaņotiem indikatoriem, būtu jānosaka 
obligātās prasības, kas vajadzīgas, lai 
izvairītos no būtiska kaitējuma nodarīšanas 
citiem mērķiem un novērtētu negatīvo 
ietekmi. Izveidojot un atjauninot tehniskās 
pārbaudes kritērijus un saskaņotos 
indikatorus, Komisijai būtu jānodrošina, 
lai šie kritēriji un indikatori, ir saprātīgi, 
samērīgi un balstīti uz pieejamajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, tiek 
regulāri atjaunoti un tajos ņem vērā visu 
vērtības ķēdi un tehnoloģiju aprites ciklu. 
Būtu arī jānodrošina, ka tos regulāri 
atjaunina. Kad zinātniskais novērtējums 
neļauj noteikt risku ar pietiekamu 
noteiktību, būtu jāpiemēro piesardzības 
princips saskaņā ar LESD 191. pantu.
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