
AM\1216032LT.docx PE658.387v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

15.10.2020 A9-0179/20

Pakeitimas 20
Hildegard Bentele
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Miškų kirtimas
2020/2006(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pabrėžia, kad pasaulyje apie 
80 proc. miškų sunaikinama plečiant žemės 
ūkio paskirties žemės plotus1; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 2019 m. 
liepos mėn. Komisijos komunikate „ES 
veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir 
atkurti pasaulio miškus, stiprinimas“ 
pripažįstama, kad tokių produktų kaip 
alyvpalmių aliejus, mėsa, sojos, kakava, 
kukurūzai, mediena, kaučiukas, įskaitant 
perdirbtus produktus ir susijusias 
paslaugas, paklausa Sąjungoje labai 
prisideda prie miškų ir ekosistemų 
naikinimo ir su tuo susijusių žmogaus 
teisių pažeidimų visame pasaulyje ir kad 
dėl bendro galutinio šių produktų 
suvartojimo ES poveikio sunaikinama apie 
10 proc. visų pasaulio miškų25; be to, 
pažymi, kad dėl ES suvartojamų kitų 
prekių, pvz., medvilnės, kavos, 
cukranendrių, rapsų ir žmogaus 
auginamų krevečių, taip pat prisidedama 
prie pasaulinio miškų naikinimo;

1. pabrėžia, kad pasaulyje apie 
80 proc. miškų sunaikinama plečiant žemės 
ūkio paskirties žemės 
plotus1; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 
2019 m. liepos mėn. Komisijos komunikate 
„ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir 
atkurti pasaulio miškus, stiprinimas“ 
pripažįstama, kad tokių riziką miškams ir 
jų ekosistemoms keliančių produktų1a, 
kaip alyvpalmių aliejus, mėsa, sojos, 
kakava, kukurūzai, kaučiukas, įskaitant 
perdirbtus produktus ir susijusias 
paslaugas, paklausa Sąjungoje gali labai 
prisidėti prie miškų naikinimo ir su tuo 
susijusių žmogaus teisių pažeidimų visame 
pasaulyje ir kad dėl bendro galutinio šių 
produktų suvartojimo ES poveikio 
sunaikinama apie 10 proc. visų pasaulio 
miškų;

_________________
25 FAO. 2016. State of the World’s Forests 
2016. Forests and agriculture: land-use 
challenges and opportunities. Rome. 
http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf
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Pakeitimas 21
Hildegard Bentele
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Miškų kirtimas
2020/2006(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. pažymi, kad pirmykščių miškų 
negalima pakeisti, o jų praradimo negalima 
kompensuoti jokiu nauju požiūriu į miškus; 
pažymi, kad sustabdžius miškų naikinimą 
ir nykimą ir kartu užtikrinus esamų miškų 
apsaugą, tvarų atkūrimą, miško įveisimą 
ir miško atsodinimą tokiu būdu, kad būtų 
kuo labiau padidinti jų anglies dioksido 
saugojimo ir biologinės įvairovės apsaugos 
pajėgumai, galima užtikrinti pragyvenimo 
šaltinius, padidinti vietos bendruomenių 
pajamas ir suteikti ekonominio vystymosi 
galimybių; todėl pabrėžia, kad svarbu 
skatinti agroekologiją ir tvarią žemės ūkio 
gamybą pasauliniu, nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis, užkirsti 
kelią netvaraus žemės naudojimo ir 
valdymo praktikai, kovoti su natūraliais 
trikdžiais ir švelninti klimato kaitą;

7. pažymi, kad pirmykščių miškų 
negalima pakeisti, o jų praradimo negalima 
kompensuoti jokiu nauju požiūriu į miškus; 
pažymi, kad sustabdžius miškų naikinimą 
ir nykimą ir kartu užtikrinus darnų miškų 
valdymą tokiu būdu, kad būtų kuo labiau 
padidinti jų anglies dioksido saugojimo ir 
biologinės įvairovės apsaugos pajėgumai, 
galima užtikrinti pragyvenimo šaltinius, 
padidinti vietos bendruomenių pajamas ir 
suteikti ekonominio vystymosi galimybių; 
todėl pabrėžia, kad svarbu skatinti 
agroekologiją ir tvarią žemės ūkio gamybą 
pasauliniu, nacionaliniu, regioniniu ir 
vietos lygmenimis, užkirsti kelią netvaraus 
žemės naudojimo ir valdymo praktikai, 
kovoti su natūraliais trikdžiais ir švelninti 
klimato kaitą;

Or. en
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Pakeitimas 22
Hildegard Bentele
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Pranešimas A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Miškų kirtimas
2020/2006(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. pabrėžia, kad miškų naikinimą 
skatinantys veiksniai yra susiję ne tik su 
miškų sektoriumi, bet ir su įvairiais kitais 
klausimais, pvz., naudojimusi žeme, silpna 
valdžia ir teisėsauga, čiabuvių teisių 
apsauga, klimato kaita, demokratija, 
žmogaus teisėmis ir politinėmis laisvėmis, 
prekių vartojimo lygiu, didele 
priklausomybe nuo pašarų importo, žemės 
ūkio politika, taip pat viešosios politikos, 
kuria būtų skatinama tvariai ir teisėtai 
gaminti prekes, stoka; primena, kad 
čiabuvių tautų moterys ir moterys 
ūkininkės atlieka itin svarbų vaidmenį 
apsaugant miškų ekosistemas; ragina 
Komisiją dėti daugiau pastangų, kad miškų 
naikinimo problema būtų sprendžiama 
holistiškai, taikant nuoseklią ir teisiškai 
privalomą politikos sistemą ir kartu 
užtikrinant ekosistemų išsaugojimą; 
mano, kad lyčių lygybė miškininkystės 
mokymo programų srityje yra itin svarbus 
tvarios miškotvarkos aspektas, kuris turėtų 
atsispindėti Sąjungos politikoje;

9. pabrėžia, kad miškų naikinimą 
skatinantys veiksniai yra susiję ne tik su 
miškų sektoriumi, bet ir su įvairiais kitais 
klausimais, pvz., naudojimusi žeme, silpna 
valdžia ir teisėsauga, čiabuvių teisių 
apsauga, klimato kaita, demokratija, 
žmogaus teisėmis ir politinėmis laisvėmis, 
prekių vartojimo lygiu, didele 
priklausomybe nuo pašarų importo, žemės 
ūkio politika, taip pat viešosios politikos, 
kuria būtų skatinama tvariai ir teisėtai 
gaminti prekes, stoka; primena, kad 
čiabuvių tautų moterys ir moterys 
ūkininkės atlieka itin svarbų vaidmenį 
apsaugant miškų ekosistemas; ragina 
Komisiją dėti daugiau pastangų, kad miškų 
naikinimo problema būtų sprendžiama 
holistiškai, taikant nuoseklią ir teisiškai 
privalomą politikos sistemą; mano, kad 
lyčių lygybė miškininkystės mokymo 
programų srityje yra itin svarbus tvarios 
miškotvarkos aspektas, kuris turėtų 
atsispindėti ES politikoje;

Or. en
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Pakeitimas 23
Hildegard Bentele
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Miškų kirtimas
2020/2006(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. pažymi, kad nuo 2015 m. gruodžio 
mėn. Europos Parlamentas priėmė 40 
prieštaravimų dėl genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų importo, iš kurių 11 – dėl 
genetiškai modifikuotų sojų importo; 
primena, kad viena iš prieštaravimo tokiam 
importui priežasčių buvo miškų 
naikinimas, susijęs su žemės dirbimu 
tokiose šalyse kaip Brazilija ir Argentina, 
kur sojos yra beveik išimtinai genetiškai 
modifikuotos ir auginamos naudojant 
pesticidus; pažymi, kad neseniai Sąjungos 
tyrėjų atliktame tarpusavio vertinimu 
pagrįstame moksliniame tyrime nustatyta, 
kad Sąjunga turi didžiausią anglies 
pėdsaką pasaulyje dėl sojų importo iš 
Brazilijos, kuris yra 13,8 proc. didesnis 
nei importas į didžiausią sojų 
importuotoją Kiniją; pažymi, kad šis 
didelis Sąjungos anglies pėdsakas 
susidaro dėl išmetamųjų teršalų, susijusių 
su vartojimo poveikiu miškų naikinimui, 
dalies27; be to, pažymi, kad, Komisijos 
teigimu, Sąjungoje sojos istoriškai 
labiausiai prisidėjo prie pasaulinio miškų 
naikinimo ir su tuo susijusio išmetamųjų 
teršalų kiekio, nes jos sudaro beveik pusę 
viso Sąjungos importo, dėl kurio naikinami 
miškai28;

11. pažymi, kad nuo 2015 m. gruodžio 
mėn. Europos Parlamentas priėmė 40 
prieštaravimų dėl genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų importo, iš kurių 11 – dėl 
genetiškai modifikuotų sojų importo; 
primena, kad viena iš prieštaravimo tokiam 
importui priežasčių buvo miškų 
naikinimas, susijęs su žemės dirbimu 
tokiose šalyse kaip Brazilija ir Argentina, 
kur sojos yra beveik išimtinai genetiškai 
modifikuotos ir auginamos naudojant 
pesticidus; be to, pažymi, kad, Komisijos 
teigimu, Sąjungoje sojos istoriškai 
labiausiai prisidėjo prie pasaulinio miškų 
naikinimo ir su tuo susijusio išmetamųjų 
teršalų kiekio, nes jos sudaro beveik pusę 
viso Sąjungos importo, dėl kurio naikinami 
miškai28;

_________________ _________________
27 Escobar, N., Tizado, E.J., zu 
Ermgassen, E.K.,Löfgren, P., Börner, J., 
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& Godar, J. (2020). „Spatially-explicit 
footprints of agricultural commodities: 
Mapping carbon emissions embodied in 
Brazil's soy exports“. Global 
Environmental Change, 62, 102067 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0959378019308623
28 2013 m. Komisijos techninė ataskaita 
Nr. 063 „ES vartojimo poveikis miškų 
naikinimui. Išsami ES vartojimo poveikio 
miškų naikinimui analizė“ (angl. The 
impact of EU consumption on 
deforestation: Comprehensive analysis of 
the impact of EU consumption on 
deforestation), kurią finansavo Europos 
Komisijos Aplinkos GD ir atliko VITO, 
IIASA, HIVA ir IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf
/1.%20Report%20analysis%20of%20impa
ct.pdf, p. 23–24.

28 2013 m. Komisijos techninė ataskaita 
Nr. 063 „ES vartojimo poveikis miškų 
naikinimui. Išsami ES vartojimo poveikio 
miškų naikinimui analizė“ (angl. The 
impact of EU consumption on 
deforestation: Comprehensive analysis of 
the impact of EU consumption on 
deforestation), kurią finansavo Europos 
Komisijos Aplinkos GD ir atliko VITO, 
IIASA, HIVA ir IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf
/1.%20Report%20analysis%20of%20impa
ct.pdf, p. 23–24.
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Pakeitimas 24
Hildegard Bentele
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Miškų kirtimas
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. palankiai vertina tai, kad įmonės vis 
geriau suvokia pasaulinio miškų naikinimo 
ir alinimo bei ekosistemų naikinimo 
problemą, įmonių veiksmų ir atitinkamų 
įsipareigojimų poreikį, taip pat tai, kad vis 
dažniau raginama nustatyti skaidrius, 
nuoseklius, vienodus, racionalius ir 
vykdytinus reikalavimus, užtikrinant 
tiekimo grandinių tvarumą, įskaitant 
mažesnę miškams pavojų keliančių žaliavų 
paklausą; pažymi, kad kai kurie veiklos 
vykdytojai pritarė 2014 m. Niujorko 
deklaracijai dėl miškų ir ėmėsi veiksmų 
miškų naikinimo problemai spręsti, tačiau, 
deja, jiems dažnai trūksta užmojo, jie 
apima tik tam tikras tiekimo grandinės 
dalis ir nėra skirti kovai su daugybe 
tarpusavyje susijusių miškų naikinimo 
veiksnių29, todėl jie neatitinka savo 
teiginių dėl tvarumo ir nevykdo paskelbtų 
įsipareigojimų; atsižvelgdamas į tai 
pabrėžia, kad įmonių savanoriški kovos su 
miškų naikinimu įsipareigojimai dar nėra 
pakankami siekiant sustabdyti pasaulinį 
miškų naikinimą;

14. palankiai vertina tai, kad įmonės vis 
geriau suvokia pasaulinio miškų naikinimo 
ir alinimo bei ekosistemų naikinimo 
problemą, įmonių veiksmų ir atitinkamų 
įsipareigojimų poreikį, taip pat tai, kad vis 
dažniau raginama nustatyti skaidrius, 
nuoseklius, vienodus, racionalius ir 
vykdytinus reikalavimus, užtikrinant 
tiekimo grandinių tvarumą, įskaitant 
mažesnę miškams pavojų keliančių žaliavų 
paklausą; pažymi, kad kai kurie veiklos 
vykdytojai pritarė 2014 m. Niujorko 
deklaracijai dėl miškų ir ėmėsi veiksmų 
miškų naikinimo problemai spręsti;

_________________
29 Niujorko deklaracijos penkerių metų 
vertinimo ataskaita „Miškų apsauga ir 
atkūrimas. Dideli įsipareigojimai, maži 
pasiekimai“ (angl. „Protecting and 
restoring forests. A Story of Large 
Commitments yet Limited Progress“), 
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2019 m. rugsėjo mėn. 
https://forestdeclaration.org/images/upload
s/resource/2019NYDFReport.pdf
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Pakeitimas 25
Hildegard Bentele
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Miškų kirtimas
2020/2006(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. atkreipia dėmesį į tai, kad trečiųjų 
subjektų sertifikavimo sistemos atliko 
svarbų vaidmenį suburiant įmones ir 
pilietinę visuomenę siekiant plėtoti bendrą 
miškų naikinimo problemos supratimą; vis 
dėlto pažymi, kad, nors savanoriškos 
trečiųjų subjektų sertifikavimo sistemos 
padėjo plėtoti gerą praktiką, šių sistemų 
nepakanka norint sustabdyti pasaulinį 
miškų naikinimą ir ekosistemų alinimą 
bei pakeisti šių procesų kryptį, todėl tokios 
sistemos turėtų tik papildyti privalomas 
priemones; pažymi, kad savanoriškas 
trečiųjų subjektų sertifikavimas gali būti 
pagalbinė priemonė vertinant ir 
švelninant miškų naikinimo riziką, kai jis 
suplanuotas ir visapusiškai 
įgyvendinamas atsižvelgiant į aiškiai 
apibrėžtus, išmatuojamus ir plataus 
užmojo tvarumo kriterijus, kuriais jis 
grindžiamas, sertifikavimo ir akreditavimo 
proceso patikimumą, nepriklausomą 
stebėseną ir atitikties mechanizmus, 
tiekimo grandinės stebėsenos galimybes, 
patikimus pirminių ir kitų natūralių 
miškų apsaugos ir tvarios miškotvarkos 
skatinimo reikalavimus;

15. atkreipia dėmesį į tai, kad trečiųjų 
subjektų sertifikavimo sistemos atlieka 
svarbų vaidmenį suburiant įmones ir 
pilietinę visuomenę siekiant plėtoti bendrą 
miškų naikinimo problemos supratimą ir 
kad jos papildo ir užtikrina produktų 
kilmės nustatymo, rizikos vertinimo ir 
išsamaus patikrinimo sistemų poveikio 
švelninimo rizikos mažinimo 
komponentus, kai šių sistemų apimtis ir 
tvarumo kriterijai yra tinkami miškams ir 
jų ekosistemoms apsaugoti ir kai jos 
atitinka reikiamą skaidrumo, nešališkumo 
ir patikimumo lygį;

Or. en
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Pakeitimas 26
Hildegard Bentele
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Delara Burkhardt
Miškų kirtimas
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. pažymi, kad, norint veiksmingai 
užkirsti kelią miškams ir ekosistemoms 
pavojų keliančių žaliavų ir produktų 
patekimui į Sąjungos vidaus rinką, 
trečiųjų subjektų atliekamo sertifikavimo 
ir ženklinimo nepakanka; todėl pabrėžia, 
kad trečiųjų subjektų sertifikavimas gali 
tik papildyti veiklos vykdytojams 
privalomus kruopštaus išsamaus 
patikrinimo procesus, kuriais taip pat 
užtikrinama veiklos vykdytojų atsakomybė 
už jų socialinį ir ekologinį poveikį pagal 
SESV 191 straipsnyje įtvirtintą principą 
„teršėjas moka“, tačiau negali tų procesų 
pakeisti;

16. prašo Komisijos nustatyti 
minimalius sertifikavimo schemų ir 
tikrinimo schemų kriterijus ir pabrėžia, 
kad priėmus ES pripažintas sertifikavimo 
schemas kaip pramonės standartą būtų 
užtikrintas tikrumas gamintojams, 
mažmenininkams, įmonėms ir 
vartotojams; kuriant atsakomybės 
sistemas reikėtų atsižvelgti į tokių trečiųjų 
subjektų sistemų įgyvendinimą ir jų 
laikymąsi;

Or. en
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Pakeitimas 27
Hildegard Bentele
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Pranešimas A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Miškų kirtimas
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. pažymi, kad iki šiol nėra jokių 
galiojančių taisyklių, pagal kurias būtų 
draudžiama pateikti Sąjungos rinkai 
produktus, kuriais prisidedama prie miškų 
naikinimo; nurodo, kad net ir dėl teisėtai 
pagal kilmės šalies teisę paruošiamos 
medienos gali būti naikinami miškai, 
tačiau tokia mediena vis tiek gali laisvai 
patekti į Sąjungos rinką; todėl pažymi, jog 
Sąjungoje įvairių miškams ir ekosistemai 
pavojingų žaliavų pirkėjai negali būti 
tikri, kad šiais produktais nebuvo 
prisidėta prie miškų naikinimo, todėl 
vartotojai ne dėl savo kaltės, to 
nenorėdami ir apie tai nežinodami, 
skatina miškų naikinimą;

19. pažymi, kad iki šiol nėra jokių 
galiojančių taisyklių, pagal kurias būtų 
draudžiama pateikti Sąjungos rinkai 
produktus, kuriais prisidedama prie miškų 
naikinimo;

Or. en
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Pakeitimas 28
Hildegard Bentele
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Miškų kirtimas
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą spręsti pasaulinio miškų 
naikinimo ir alinimo problemą, tačiau 
prašo imtis platesnio užmojo politikos 
priemonių; ragina Komisiją kartu su 
atitinkamu poveikio vertinimu pateikti 
pasiūlymą dėl ES teisinės sistemos, 
grindžiamos privalomais išsamaus 
patikrinimo, ataskaitų teikimo, 
informacijos atskleidimo ir trečiųjų 
subjektų dalyvavimo reikalavimais, taip pat 
atsakomybe ir sankcijomis už prievolių 
pažeidimus, taikomomis visoms įmonėms, 
pirmą kartą pateikiančioms Sąjungos rinkai 
žaliavas, kurios kelia pavojų miškams ir 
ekosistemoms, ir iš tų žaliavų pagamintus 
produktus, bei nuo tų prievolių pažeidimo 
nukentėjusių subjektų teise kreiptis į teismą 
ir naudotis teisių gynimo priemonėmis; 
prekiautojams Sąjungos rinkoje turėtų būti 
taikomos atsekamumo prievolės, ypač dėl 
žaliavų ir iš jų pagamintų produktų kilmės 
nustatymo tuo metu, kai jie pateikiami 
Sąjungos vidaus rinkai, siekiant užtikrinti, 
kad vertės grandinės būtų tvarios ir 
neprisidėtų prie miškų naikinimo, kaip 
nustatyta šios rezoliucijos priede; pabrėžia, 
kad tokia pati teisinė sistema turėtų būti 
taikoma visoms finansų įstaigoms, kurioms 
leidžiama veikti Sąjungoje ir kurios teikia 
lėšas įmonėms, kurios surenka, išgauna, 
gamina ar perdirba miškams ir 
ekosistemoms pavojų keliančias žaliavas ir 

24. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą spręsti pasaulinio miškų 
naikinimo ir alinimo problemą, tačiau 
prašo imtis griežtesnių politikos 
priemonių; ragina Komisiją pateikti 
pasiūlymą, kurio poveikis būtų įvertintas, 
dėl ES teisinės sistemos, grindžiamos 
privalomais išsamaus patikrinimo, 
ataskaitų teikimo, informacijos atskleidimo 
ir trečiųjų subjektų dalyvavimo 
reikalavimais, taip pat atsakomybe, 
išreikšta procedūrine koncepcija ir 
sankcijomis už prievolių pažeidimus, 
taikomomis visoms įmonėms, pirmą kartą 
pateikiančioms Sąjungos rinkai žaliavas, 
kurios kelia pavojų miškams ir 
ekosistemoms, ir iš tų žaliavų pagamintus 
produktus, bei nuo tų prievolių pažeidimo 
nukentėjusių subjektų teise kreiptis į teismą 
ir naudotis teisių gynimo priemonėmis; 
šios pareigos turėtų būti taikomos tik 
tiems sektoriams, kurie daro didžiausią 
poveikį miškų naikinimui; prekiautojams 
Sąjungos rinkoje turėtų būti taikomos 
atsekamumo prievolės, ypač dėl žaliavų ir 
iš jų pagamintų produktų kilmės nustatymo 
tuo metu, kai jie pateikiami Sąjungos 
vidaus rinkai, siekiant užtikrinti, kad vertės 
grandinės būtų tvarios ir neprisidėtų prie 
miškų naikinimo, kaip nustatyta šios 
rezoliucijos priede; pabrėžia, kad tokia pati 
teisinė sistema turėtų būti taikoma visoms 
finansų įstaigoms, kurioms leidžiama veikti 
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išvestinius produktus arba jais prekiauja; Sąjungoje ir kurios teikia lėšas įmonėms, 
kurios surenka, išgauna, gamina ar perdirba 
miškams ir ekosistemoms pavojų 
keliančias žaliavas ir išvestinius produktus; 
pabrėžia, kad šie įpareigojimai turi būti 
pritaikyti prie mažųjų ir vidutinių įmonių 
galimybių;

Or. en
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28. pabrėžia, kad, remiantis keletu 
tyrimų31, teisinė sistema, kurią taikant į 
Sąjungos vidaus rinką nebus leidžiama 
patekti su miškų naikinimu susijusiems 
produktams, neturės įtakos Sąjungoje 
parduodamų ir šios rezoliucijos priede 
nurodytų žaliavų kiekiui ir kainai, o 
veiklos vykdytojams teksiančios 
papildomos sąnaudos, susijusios su šių 
teisinių prievolių įgyvendinimu, bus 
minimalios;

28. pabrėžia, kad Europos Komisija, 
atlikdama poveikio vertinimą, turi įvertinti 
poveikį Sąjungoje parduodamų ir šios 
rezoliucijos priede nurodytų prekių kiekiui 
ir kainai, taip pat papildomas veiklos 
vykdytojų išlaidas, patiriamas 
įgyvendinant šiuos naujus teisinius 
įpareigojimus pagal naująją ES sistemą;

_________________
31 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0959378014001046
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