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Pakeitimas 1
Sara Matthieu

Nuomonės projektas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. kadangi daugumos svarbiausiųjų 
žaliavų perdirbimo rodikliai yra labai 
maži ir daugumai jų yra artimi nuliui;

Or. en

Pakeitimas 2
Maria Arena

Nuomonės projektas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. kadangi siekiant klimato tikslų 
metalų ir naudingųjų iškasenų paklausa 
sparčiai didės; kadangi EBPO 
prognozavo, kad 2060 m. metalo 
naudojimas pasaulyje padidės nuo 8 iki 
20 mlrd. tonų (+150 proc.); kadangi šios 
svarbiausiosios žaliavos yra 
neatsinaujinantieji ištekliai; kadangi 
medžiagų naudojimo didėjimas kartu su 
medžiagų gavybos, perdirbimo ir atliekų 
poveikiu aplinkai gali padidinti spaudimą 
mūsų ekonomikos išteklių bazei ir 
pakenkti būsimai naudai siekiant 
gerovės1a;
__________________
1a EBPO politikos perspektyvos, 
„Pasaulinių materialinių išteklių 
perspektyvos iki 2060 m. Ekonominiai 
veiksniai ir poveikis aplinkai“ (angl. 
„OECD HIGHLIGHTS Global Material 
Resources Outlook to 2060 – Economic 
Drivers and Environmental 
Consequences“).
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Or. en

Pakeitimas 3
Maria Arena

Nuomonės projektas
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. kadangi daugumos svarbiausiųjų 
žaliavų perdirbimo rodikliai yra labai 
maži ir daugumai jų yra artimi nuliui1a;
__________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0
474

Or. en

Pakeitimas 4
Maria Arena

Nuomonės projektas
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. kadangi daugiau nei pusė viso 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų (ŠESD) kiekio yra susijusi su 
medžiagų valdymo veikla; kadangi iki 
2060 m. išmetamas ŠESD kiekis, susijęs 
su medžiagų valdymu, padidės iki 
maždaug 50 Gt CO2 ekvivalentų1a;
__________________
1a EBPO politikos perspektyvos, 
„Pasaulinių materialinių išteklių 
perspektyvos iki 2060 m. Ekonominiai 
veiksniai ir poveikis aplinkai“ (angl. 
„OECD HIGHLIGHTS Global Material 
Resources Outlook to 2060 – Economic 
Drivers and Environmental 
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Consequences“).

Or. en

Pakeitimas 5
Maria Arena

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. kadangi metalų gavyba ir 
naudojimas turi daug įvairių su tarša 
susijusių padarinių, įskaitant toksišką 
poveikį žmonėms ir ekosistemoms1a;
__________________
1a EBPO politikos perspektyvos, 
„Pasaulinių materialinių išteklių 
perspektyvos iki 2060 m. Ekonominiai 
veiksniai ir poveikis aplinkai“ (angl. 
„OECD HIGHLIGHTS Global Material 
Resources Outlook to 2060 – Economic 
Drivers and Environmental 
Consequences“).

Or. en

Pakeitimas 6
Silvia Modig, Manuel Bompard

Nuomonės projektas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. kadangi Tarptautinė išteklių darbo 
grupė savo ataskaitoje „2019 m. 
pasaulinių išteklių apžvalga“ įvertino, kad 
pusę viso išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio ir daugiau kaip 
90 proc. biologinės įvairovės nykimo ir 
vandens trūkumo lemia išteklių gavyba ir 
perdirbimas; kadangi Europos 
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aplinkosauginis pėdsakas viršija planetos 
išgales ir Europa vartojimo atžvilgiu 
prisideda prie aplinkos degradacijos 
labiau nei kiti regionai; kadangi 
reikšmingas bendro gamtos išteklių 
naudojimo ir atliekų gamybos mažinimas 
turėtų būti pagrindinis Europos 
strategijos, susijusios su svarbiausiomis 
žaliavomis, tikslas; kadangi, norint to 
pasiekti, reikės atsieti ekonomikos augimą 
nuo išteklių naudojimo, nepamirštant 
skirtumo tarp absoliutaus ir santykinio 
atsiejimo;

Or. en

Pakeitimas 7
Silvia Modig, Manuel Bompard

Nuomonės projektas
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. kadangi Europos aplinkos 
agentūros ataskaitoje „Augimas be 
ekonomikos augimo“ (angl. Growth 
without Economic Growth) padaryta 
išvada, kad pasauliniu mastu ilgalaikis ir 
absoliutus ekonomikos augimo atsiejimas 
nuo išteklių vartojimo ir neigiamo 
poveikio aplinkai gali būti neįmanomas; 
kadangi EBPO ataskaitoje „Pasaulinių 
materialinių išteklių perspektyvos iki 
2060 m.“ (angl. „Global Material 
Resources Outlook to 2060“) 
prognozuojama, kad pasaulinis medžiagų 
suvartojimas padidės daugiau nei 
dvigubai nuo 79 Gt 2011 m. iki 167 Gt 
2060 m. ir kad pasaulio ekonomikos 
medžiagų naudojimo intensyvumas mažės 
sparčiau nei pastaraisiais dešimtmečiais, 
bet bus tik santykinai atsietas nuo BVP 
augimo;

Or. en
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Pakeitimas 8
Silvia Modig, Manuel Bompard

Nuomonės projektas
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. kadangi Europos aplinkos 
agentūra savo ataskaitoje „Europos 
aplinka: 2020 m. padėtis ir perspektyva“ 
(angl. „The European environment – 
state and outlook 2020“) padarė išvadą, 
kad jūrų gyvūnijai, įskaitant rūšis ir 
buveines, vis dar daromas spaudimas 
Europoje dėl kaupiamojo poveikio, dėl 
kurio mažėja bendras jūrų ekosistemų 
atsparumas; kadangi nebuvo pasiektas 
tikslas iki 2020 m. užtikrinti gerą Europos 
jūrų vandenų aplinkos būklę; kadangi 
žmogaus veikla kelia vis didesnį pavojų 
vandenynams, jūroms ir jūrų ištekliams 
visame pasaulyje, juos blogina ar 
sunaikina;

Or. en

Pakeitimas 9
Silvia Modig, Manuel Bompard

Nuomonės projektas
1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. kadangi Europos Sąjungos 
Pagrindinių teisių chartijoje (toliau – 
Chartija) numatyta, kad aukštas 
aplinkosaugos lygis ir aplinkos kokybės 
gerinimas turi būti integruotas į Sąjungos 
politikos kryptis ir užtikrintas pagal 
darnaus vystymosi principus. kadangi 
Chartija taikoma visiems Sąjungos teisės 
aktams ir nacionalinėms valdžios 
institucijoms, kai jos įgyvendina Sąjungos 
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teisę tiek Sąjungoje, tiek trečiosiose 
šalyse; kadangi atsižvelgiant į tai, kad 
būsimi Europos įmonėms skirti teisės 
aktai dėl įmonių išsamaus patikrinimo ir 
įmonių atskaitomybės turėtų turėti 
ekstrateritorinį poveikį, tokiais teisės 
aktais būtų pakenkta besivystančių šalių 
aplinkosauginiam vystymusi ir jų 
galimybėms pasiekti DVT; kadangi visi 
teisės aktai dėl įmonėms tenkančios 
išsamaus patikrinimo prievolės turi atitikti 
Paryžiaus susitarimą;

Or. en

Pakeitimas 10
Maria Arena

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pabrėžia, kad įgyvendinant 
Europos svarbiausiųjų žaliavų strategiją 
turi būti užtikrinta, kad prognozuojama 
padidėjusi svarbiausiųjų žaliavų paklausa 
ir atitinkamai išplėsta kasyba, reikalinga 
perėjimui prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos, 
paprasčiausiai neperkels ES išmetamo 
ŠESD kiekio ir poveikio aplinkai kitoms 
ekonominės grandinės dalims; pabrėžia, 
jog kyla pavojus, kad tai gali sukurti 
naujų aplinkos ir socialinių problemų, 
tokių kaip biologinės įvairovės nykimas, 
labiau užterštas oras, dirvožemis ir 
vanduo, galimybių naudotis dirbamąja 
žeme ir gėlu vandeniu trūkumas, 
priverstinis gyventojų perkėlimas ir 
prarasti pragyvenimo šaltiniai, poveikis 
sveikatai, išteklių išeikvojimas ir 
konfliktai;

Or. en
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Pakeitimas 11
Maria Arena

Nuomonės projektas
-1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1a. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
tiekimo rizikos analizėje nustatant, kokią 
svarbą turi svarbiausiosios žaliavos 
aplinkai, būtų tinkamai atsižvelgiama į 
visų rūšių aplinkosauginį svarbiausiųjų 
žaliavų gavybos ir perdirbimo išorinį 
poveikį;

Or. en

Pakeitimas 12
Sylvia Limmer, Pietro Fiocchi

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena savo 2021 m. vasario 
10 d. raginimą rezoliucijoje dėl naujo 
žiedinės ekonomikos veiksmų plano1, 
kuriuo nustatomi privalomi ES pirminių 
žaliavų naudojimo mažinimo tikslai; prašo 
Komisijos į svarbiausiųjų žaliavų 
paklausos scenarijus įtraukti visas 
įmanomas galimybes kuo labiau 
sumažinti išteklių naudojimą;

1. prašo Komisijos parengti 
ekonomiškai efektyvių galimybių, siekiant 
patenkinti svarbiausiųjų žaliavų paklausą, 
kad nebūtų daromas neproporcingai 
neigiamas poveikis ekonominei veiklai, ir 
tinkamai atsižvelgti į aplinkos aspektus; 
nurodo, kad tai visų pirma taikoma dėl 
žaliajame kurse (angl. Green Deal) 
propaguojamo elektromobilumo ir 
baterijų technologijos;

__________________ __________________
1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040. 1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040.

Or. de

Pakeitimas 13
Adam Jarubas



PE692.608v01-00 10/113 AM\1230261LT.docx

LT

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo 
nustatomi privalomi ES pirminių žaliavų 
naudojimo mažinimo tikslai; prašo 
Komisijos į svarbiausiųjų žaliavų 
paklausos scenarijus įtraukti visas 
įmanomas galimybes kuo labiau sumažinti 
išteklių naudojimą;

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo 
nustatomi privalomi ES pirminių žaliavų 
naudojimo mažinimo tikslai; prašo 
Komisijos pateikti moksliškai pagrįstus ir 
realistiškus svarbiausiųjų žaliavų 
paklausos scenarijus, atsižvelgiant į 
paklausą, reikalingą plataus užmojo 
žaliojo kurso tikslams pasiekti, ir įtraukti 
galimybes kuo labiau sumažinti išteklių 
naudojimą;

__________________ __________________
1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040. 1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040.

Or. en

Pakeitimas 14
Sara Matthieu, Maria Arena, Stanislav Polčák

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo 
nustatomi privalomi ES pirminių žaliavų 
naudojimo mažinimo tikslai; prašo 
Komisijos į svarbiausiųjų žaliavų 
paklausos scenarijus įtraukti visas 
įmanomas galimybes kuo labiau sumažinti 
išteklių naudojimą;

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo 
nustatomi privalomi ES tikslai iki 2030 m. 
gerokai sumažinti ES žaliavų naudojimo 
rodiklį ir vartojimo pėdsaką ir ne vėliau 
kaip iki 2050 m. užtikrinti, kad jie atitiktų 
planetos išgales; prašo Komisijos į 
svarbiausiųjų žaliavų paklausos scenarijus 
įtraukti visas įmanomas galimybes kuo 
labiau sumažinti išteklių naudojimą; 
pabrėžia, kad reikia skatinti vartojimo 
mažinimą visuose sektoriuose, siekiant 
sumažinti spaudimą svarbiausiųjų žaliavų 
tiekimo grandinėms;
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__________________ __________________
1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040. 1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040.

Or. en

Pakeitimas 15
Jessica Polfjärd

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo 
nustatomi privalomi ES pirminių žaliavų 
naudojimo mažinimo tikslai; prašo 
Komisijos į svarbiausiųjų žaliavų 
paklausos scenarijus įtraukti visas 
įmanomas galimybes kuo labiau sumažinti 
išteklių naudojimą;

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo 
nustatomi privalomi ES pirminių žaliavų 
naudojimo mažinimo tikslai; prašo 
Komisijos savo svarbiausiųjų žaliavų 
paklausos scenarijuose apsvarstyti visas 
įmanomas galimybes kuo labiau sumažinti 
išteklių naudojimą ir jį paversti 
veiksmingesniu;

__________________ __________________
1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040. 1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040.

Or. en

Pakeitimas 16
Susana Solís Pérez, Andreas Glück

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo 
nustatomi privalomi ES pirminių žaliavų 
naudojimo mažinimo tikslai; prašo 
Komisijos į svarbiausiųjų žaliavų 
paklausos scenarijus įtraukti visas 
įmanomas galimybes kuo labiau sumažinti 

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo 
nustatomi privalomi ES pirminių žaliavų 
naudojimo mažinimo tikslai; prašo 
Komisijos savo svarbiausiųjų žaliavų 
paklausos scenarijuose nedelsiant 
išnagrinėti visas įmanomas galimybes kuo 
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išteklių naudojimą; labiau sumažinti ir optimizuoti išteklių 
naudojimą;

__________________ __________________
1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040. 1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040.

Or. en

Pakeitimas 17
Pietro Fiocchi

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo 
nustatomi privalomi ES pirminių žaliavų 
naudojimo mažinimo tikslai; prašo 
Komisijos į svarbiausiųjų žaliavų 
paklausos scenarijus įtraukti visas 
įmanomas galimybes kuo labiau sumažinti 
išteklių naudojimą;

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano[1], kuriuo 
nustatomi realistiški ES pirminių žaliavų 
naudojimo mažinimo tikslai; prašo 
Komisijos į svarbiausiųjų žaliavų 
paklausos scenarijus įtraukti visas 
įmanomas galimybes kuo labiau sumažinti 
išteklių naudojimą;

__________________ __________________
1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040. 1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040.

Or. en

Pakeitimas 18
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo 
nustatomi privalomi ES pirminių žaliavų 
naudojimo mažinimo tikslai; prašo 
Komisijos į svarbiausiųjų žaliavų 

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kad būtų 
nustatyti mokslo žiniomis grindžiami 
privalomi ilgalaikiai ir vidutinės trukmės 
laikotarpio ES pirminių žaliavų naudojimo 
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paklausos scenarijus įtraukti visas 
įmanomas galimybes kuo labiau sumažinti 
išteklių naudojimą;

ir poveikio aplinkai mažinimo tikslai, 
kurie, atsižvelgiant į planetos galimybes, 
turi būti pasiekti iki 2050 m.; prašo 
Komisijos į svarbiausiųjų žaliavų 
paklausos scenarijus įtraukti visas 
įmanomas galimybes kuo labiau sumažinti 
išteklių naudojimą; dar kartą prašo 
Komisijos įdiegti žaliavų ir vartojimo 
anglies pėdsako rodiklius, pagal kuriuos 
būtų matuojamas išteklių vartojimas ir 
produktyvumas, taip pat tam tikrus 
papildomus rodiklius, kurie būtų taikomi 
išteklių naudojimo veiksmingumui ir 
ekosisteminėms paslaugoms;

__________________ __________________
1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040. 1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040.

Or. fr

Pakeitimas 19
Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo 
nustatomi privalomi ES pirminių žaliavų 
naudojimo mažinimo tikslai; prašo 
Komisijos į svarbiausiųjų žaliavų 
paklausos scenarijus įtraukti visas 
įmanomas galimybes kuo labiau sumažinti 
išteklių naudojimą;

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo 
nustatomi privalomi ES pirminių žaliavų 
naudojimo mažinimo tikslai, remiantis 
išsamiu poveikio vertinimu; prašo 
Komisijos į svarbiausiųjų žaliavų 
paklausos scenarijus įtraukti visas 
įmanomas galimybes kuo labiau sumažinti 
išteklių naudojimą, kartu pripažįstant, kad, 
remiantis Europos Komisijos3a ir EBPO2a 
duomenimis, perėjimas prie skaitmeninės, 
labai efektyviai energiją naudojančios ir 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos 
paskatins didesnę svarbiausiųjų žaliavų ir 
pirminių medžiagų paklausą;

__________________ __________________
1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040. 1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040.
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2a EBPO, 2019 m., „Pasaulinių 
materialinių išteklių perspektyvos iki 
2060 m. Ekonominiai veiksniai ir poveikis 
aplinkai“ (angl. „Global Material 
Resources Outlook to 2060 – Economic 
Drivers and Environmental 
Consequences“), EBPO leidykla, 
Paryžius.
3a Europos Komisija, 2020 m., 
„Svarbiausiosios žaliavos strateginėms 
technologijoms ir sektoriams ES. 
Perspektyvinis tyrimas“.

Or. en

Pakeitimas 20
Silvia Modig, Manuel Bompard

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo 
nustatomi privalomi ES pirminių žaliavų 
naudojimo mažinimo tikslai; prašo 
Komisijos į svarbiausiųjų žaliavų 
paklausos scenarijus įtraukti visas 
įmanomas galimybes kuo labiau sumažinti 
išteklių naudojimą;

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo 
nustatomi moksliškai pagrįsti privalomi 
ES vidutinės trukmės ir ilgalaikiai 
pirminių žaliavų naudojimo ir poveikio 
aplinkai mažinimo tikslai, kad ne vėliau 
kaip iki 2050 m. būtų užtikrintas jų 
naudojimas pagal planetos išgales; prašo 
Komisijos į svarbiausiųjų žaliavų 
paklausos scenarijus įtraukti visas 
įmanomas galimybes kuo labiau sumažinti 
naujų išteklių gavybą ir teikti prioritetą jų 
naudojimo mažinimui, pakartotiniam 
naudojimui, atkūrimui ir perdirbimui;

__________________ __________________
1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040. 1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040.

Or. en
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Pakeitimas 21
Tudor Ciuhodaru

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo 
nustatomi privalomi ES pirminių žaliavų 
naudojimo mažinimo tikslai; prašo 
Komisijos į svarbiausiųjų žaliavų 
paklausos scenarijus įtraukti visas 
įmanomas galimybes kuo labiau sumažinti 
išteklių naudojimą;

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo 
nustatomi privalomi ES pirminių žaliavų 
naudojimo mažinimo tikslai, ir dėl 
medžiagų panaudojimo ir perdirbimo 
didinimo gamybos procesuose, kai tai 
įmanoma; prašo Komisijos į svarbiausiųjų 
žaliavų paklausos scenarijus įtraukti visas 
įmanomas galimybes kuo labiau sumažinti 
išteklių naudojimą;

__________________ __________________
1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040. 1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040.

Or. ro

Pakeitimas 22
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo 
nustatomi privalomi ES pirminių žaliavų 
naudojimo mažinimo tikslai; prašo 
Komisijos į svarbiausiųjų žaliavų 
paklausos scenarijus įtraukti visas 
įmanomas galimybes kuo labiau sumažinti 
išteklių naudojimą;

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo 
nustatomi privalomi ES pirminių žaliavų 
naudojimo mažinimo tikslai, kad jis 
atitiktų planetos išgales ne vėliau kaip iki 
2050 m.; prašo Komisijos į svarbiausiųjų 
žaliavų paklausos scenarijus įtraukti visas 
įmanomas galimybes kuo labiau sumažinti 
išteklių naudojimą;

__________________ __________________
1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040. 1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040.
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Or. en

Pakeitimas 23
Michal Wiezik

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo 
nustatomi privalomi ES pirminių žaliavų 
naudojimo mažinimo tikslai; prašo 
Komisijos į svarbiausiųjų žaliavų 
paklausos scenarijus įtraukti visas 
įmanomas galimybes kuo labiau sumažinti 
išteklių naudojimą;

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo 
nustatomi privalomi ES pirminių žaliavų 
naudojimo mažinimo tikslai; prašo 
Komisijos į svarbiausiųjų žaliavų 
paklausos scenarijus įtraukti visas 
įmanomas galimybes kuo labiau sumažinti 
išteklių naudojimą; pažymi, kad į 2020 m. 
svarbiausiųjų žaliavų sąrašą naujai 
įtraukti elementai bus gyvybiškai svarbūs 
vykdant ES priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo ir ekologiško judumo 
strategiją1air kad tai gali labai padidinti 
paklausą;

__________________ __________________
1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040. 1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040.

1a Iš keturių naujai įtrauktų svarbiausiųjų 
žaliavų, aliuminis ir titanas (dėl stiprumo 
ir svorio santykio), taip pat litis (skirtas 
akumuliatorių gamybai), atrodo, yra labai 
svarbūs plėtojant mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomiką.

Or. en

Pakeitimas 24
Marek Paweł Balt

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo 
nustatomi privalomi ES pirminių žaliavų 
naudojimo mažinimo tikslai; prašo 
Komisijos į svarbiausiųjų žaliavų 
paklausos scenarijus įtraukti visas 
įmanomas galimybes kuo labiau sumažinti 
išteklių naudojimą;

1. primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
raginimą rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1, kuriuo 
nustatomi privalomi ES pirminių žaliavų 
naudojimo mažinimo tikslai; prašo 
Komisijos į svarbiausiųjų žaliavų 
paklausos scenarijus įtraukti visas 
įmanomas galimybes kuo labiau sumažinti 
išteklių naudojimą; kartu prašo apsvarstyti 
metalų ir naudingųjų iškasenų poreikį 
siekiant užtikrinti žaliojo kurso tikslams 
įgyvendinti reikalingas technologijas;

__________________ __________________
1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040. 1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040.

Or. en

Pakeitimas 25
Jessica Polfjärd

Nuomonės projektas
1 dalies 1 pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

pabrėžia, kad, siekdama tikslo sumažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį 55 proc. iki 2030 m. ir pasiekti 
poveikio klimato neutralumui tikslą iki 
2050 m., taip pat įgyvendinti savo plačių 
užmojų skaitmeninimo darbotvarkę, ES 
turi gerokai padidinti savo energijos 
gamybos ir vartojimo nenaudojant 
iškastinio kuro dalį, įskaitant 
elektrifikavimą ir baterijų kūrimą; 
pabrėžia, kad tam reikalingas stabilus 
svarbiausiųjų žaliavų tiekimas;

Or. en
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Pakeitimas 26
Jessica Polfjärd

Nuomonės projektas
1 dalies 1 punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1) pabrėžia, kad dėl perėjimo prie 
labiau skaitmeninės ir iškastinio kuro 
nenaudojančios ekonomikos 
svarbiausiųjų žaliavų paklausa tikriausiai 
toliau augs; pabrėžia, kad Sąjunga turi 
gebėti geriau patenkinti šią paklausą;

Or. en

Pakeitimas 27
Jessica Polfjärd

Nuomonės projektas
1 dalies 2 b punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2) pabrėžia, kad daug svarbiausiųjų 
žaliavų šiuo metu išgaunama arba 
perdirbama šalyse, kuriose taikomos ne 
tokios griežtos socialinės ir aplinkosaugos 
taisyklės nei ES;

Or. en

Pakeitimas 28
Jessica Polfjärd

Nuomonės projektas
1 dalies 3 punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3) pabrėžia, kad Sąjunga ir valstybės 
narės turi didinti svarbiausiųjų žaliavų 
gamybą, tiek naudodamos kasybą, tiek 
tobulindamos perdirbimą;
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Or. en

Pakeitimas 29
Jessica Polfjärd

Nuomonės projektas
1 dalies 4 punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4) pabrėžia, kad būtina taikyti visa 
apimantį požiūrį į svarbiausiąsias 
žaliavas, atsižvelgiant į visus tvarumo 
aspektus, įskaitant aplinkos, ekonominius 
ir socialinius aspektus;

Or. en

Pakeitimas 30
Michal Wiezik

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad, nors fosfatinės 
uolienos jau buvo įtrauktos į antrąjį 
svarbiausiųjų žaliavų sąrašą 2014 m., nes 
ES labai nuo jo priklauso, nebuvo imtasi 
jokių konkrečių struktūrinių priemonių 
fosforo naudojimo Europos žemės ūkyje 
efektyvumui pagerinti, nepaisant to, kad 
šios rūšies žemės ūkio praktika, kuriai 
didelę įtaką daro bendra žemės ūkio 
politika, yra pagrindinė priemonė siekiant 
užtikrinti veiksmingesnį jo naudojimą; be 
to, primena, kad, nors Miesto nuotekų 
valymo direktyvoje reikalaujama pašalinti 
fosforą iš nuotekų, ir tai yra svarbu 
tvaraus fosforo tvarkymo požiūriu, joje 
nenumatyta galimybė paversti pašalintą 
fosforą taip, kad jis būtų tinkamas 
naudoti;
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Or. en

Pakeitimas 31
Sirpa Pietikäinen

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad ES yra labai 
priklausoma nuo svarbiausiųjų žaliavų 
importo ir 75–100 proc. priklauso nuo 
daugumos metalų importo; siekiant 
sumažinti pernelyg didelę ES 
priklausomybę nuo importo ir pagerinti 
išteklių saugumą, reikia skubiai pereiti 
prie visiškai žiedinės ekonomikos, kuri 
užtikrintų, kad vertingos žaliavos būtų 
laikomos ir pakartotinai naudojamos ES; 
todėl ragina Komisiją perėjimą prie 
žiedinės ekonomikos laikyti prioritetu;

Or. en

Pakeitimas 32
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad apie 10 proc. 
pasaulio pirminės energijos skiriama 
metalo išteklių kasybai, transportavimui ir 
rafinavimui visuose sektoriuose; kad 
metalų kasybai skirta atitinkama pasaulio 
pirminės energijos dalis iki 2030 m. turėtų 
išaugti 40 proc.1a; kad kasybos sektoriuje 
susidaro 2 proc. dabar pasaulyje 
susidarančio išmetamųjų teršalų kiekio1b;
__________________
1a Terry Norgate, Sharif Jahanshahi, 



AM\1230261LT.docx 21/113 PE692.608v01-00

LT

„Reducing the greenhouse gas footprint 
of primary metal production: Where 
should the focus be?“, Minerals 
Engineering, 24 tomas, 14 leidimas, 
2011 m. lapkričio mėn., p. 1563–1570.
1b UNFCC (2018), Industry Sector 
Snapshot Mining and Metals.

Or. fr

Pakeitimas 33
Pietro Fiocchi

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad per keletą ateinančių 
metų labai padidės svarbiausiųjų žaliavų 
naudojimo paklausa, ypač baterijų 
gamyboje, kurios yra būtinos norint 
pereiti prie energijos gamybos iš 
atsinaujinančiųjų išteklių; prašo 
Komisijos nustatyti tikslą sumažinti 
svarbiausiųjų žaliavų naudojimą 
atsižvelgiant į šį paklausos didėjimą;

Or. en

Pakeitimas 34
Susana Solís Pérez, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Andreas Glück, Jan Huitema, 
Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. palankiai vertina Europos 
svarbiausiųjų žaliavų strategiją ir 
pabrėžia, kad būtina skubiai plėtoti 
programos „Europos horizontas“ 
mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, 



PE692.608v01-00 22/113 AM\1230261LT.docx

LT

susijusius su atliekų perdirbimu, 
pažangiomis medžiagomis ir jų pakeitimu, 
svarbiausiųjų žaliavų eksploatavimo ir 
perdirbimo procesais, siekiant gerokai 
sumažinti poveikį aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 35
Jessica Polfjärd

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad 2021 m. vasario 10 d. 
rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano Komisija 
primygtinai raginama atskirti skirtingus 
sektorius ir produktus, siūlant naujus 
tikslus; pabrėžia, kad tai taikoma ir 
svarbiausiosioms žaliavoms;

Or. en

Pakeitimas 36
Nicolae Ştefănuță

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją parengti 
mokslinių tyrimų programas, kurios 
padėtų sušvelninti tiekimo riziką, 
atsižvelgiant į tai, kad svarbiausiosios 
žaliavos yra tiesiogiai susijusios su 
gynybos ir aviacijos pramone ir jų 
vaidmuo yra labai svarbus plėtojant 
pagrindinius gynybos pajėgumus;

Or. en
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Pakeitimas 37
Adam Jarubas

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad kuo labiau mažinant 
išteklių naudojimą taip pat turi būti 
užtikrintas antrinių žaliavų, įskaitant 
svarbiausiąsias žaliavas, prieinamumas ir 
aukšta kokybė bei atliekų, įskaitant tokias 
medžiagas, eksporto apribojimai;

Or. en

Pakeitimas 38
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją užtikrinti išsamų 
svarbos vertinimą, įskaitant visų 
išgaunamų ir perdirbamų svarbiausiųjų 
žaliavų aplinkosauginio išorinio poveikio 
vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 39
Nicolae Ştefănuță

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad būtina tvari ir 
skaitmeninė ekonomika, nes 



PE692.608v01-00 24/113 AM\1230261LT.docx

LT

pažangiausios technologijos, reikalingos 
dvejopai žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, visų pirma priklauso nuo 
saugaus ir įvairaus svarbiausiųjų žaliavų 
tiekimo, ir dėl to labai padidės 
svarbiausiųjų žaliavų paklausa Europoje 
ir kitose šalyse; pabrėžia, kad 
svarbiausiosios žaliavos užtikrins ES 
konkurencingumą sparčiai kintančioje 
šiuolaikinėje ekonomikoje; pakartoja, kad 
ES turėtų prisidėti užtikrindama prieigą 
prie svarbiausiųjų žaliavų, padėdama 
šalims partnerėms pagerinti jų 
svarbiausiųjų žaliavų valdymą ir 
stiprindama partnerystes; pakartoja, kad 
ES lygmeniu reikia imtis integruotų 
politikos priemonių, kad būtų užtikrinta 
pakankama prieiga prie svarbiausiųjų 
žaliavų teisingomis, skaidriomis ir 
neiškreiptomis kainomis; ragina Komisiją 
ir valstybes nares parengti daugiašalę 
viziją, kuri sustiprintų tarptautinį 
bendradarbiavimą svarbiausiųjų žaliavų 
politikos ir investicijų srityje; ragina 
Komisiją įsteigti aukšto lygio tarpžinybinę 
svarbiausiųjų žaliavų darbo grupę, kuri 
parengtų, stebėtų, peržiūrėtų politiką ir 
užtikrintų prekybos politikos ir vystymosi 
tikslų darną;

Or. en

Pakeitimas 40
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. susirūpinęs pabrėžia, kad 
Komisijos siūlomai dvejopai žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai prireiks vis 
daugiau retųjų žemių elementų, retųjų 
metalų, svarbiausiųjų metalų ir bazinių 
metalų;



AM\1230261LT.docx 25/113 PE692.608v01-00

LT

Or. fr

Pakeitimas 41
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Andreas Glück, Jan Huitema, Martin Hojsík, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pakartotinai atkreipia dėmesį į 
galimybes, susijusias su optimaliu 
produktų ir paslaugų naudojimu, 
neskaitant priemonių, kuriomis 
pratęsiamas jų gyvavimo ciklas ir 
medžiagų naudojimo trukmė; 
atsižvelgdamas į tai, ypač pabrėžia 
galimybes derinti žiedinės ekonomikos 
sprendimus ir skaitmeninimą; ragina 
Komisiją ir valstybes nares parengti 
politikos priemones, kuriomis būtų 
remiami nauji darnūs ir žiediniai verslo 
modeliai, pvz., produktų kaip paslaugos 
modeliai, kuriuos taikant taupomi ištekliai 
ir mažinamas poveikis aplinkai, kartu 
užtikrinant vartotojų apsaugą; ragina 
Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas 
tokiems produktų kaip paslaugos 
modeliams įgyvendinant naująją tvarių 
produktų iniciatyvą; taip pat ragina 
Komisiją ir valstybes nares pašalinti 
nepagrįstas reglamentavimo ir fiskalines 
kliūtis tokiems modeliams ir skatinti 
infrastruktūros, kuri sudarytų sąlygas 
žiediškumui ir tvariai skaitmeninei 
ekonomikai, plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 42
Michal Wiezik, Stanislav Polčák

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pažymi, kad, nors vertinant svarbą 
atsižvelgiama į gyvavimo ciklo pabaigos 
perdirbimo sąnaudų rodiklį, 2020 m. 
svarbiausiųjų žaliavų sąraše ne visada 
aiškiai nurodoma, ar jos yra perdirbamas, 
ar ne; mano, kad Komisija strategijoje 
turėtų kur kas daugiau dėmesio skirti 
svarbiausiųjų žaliavų apdorojimui, 
perdirbimui ir naudojimui ES, kad būtų 
galima gerokai padidinti gyvavimo ciklo 
pabaigos perdirbimo rodiklį ir, kai 
taikytina, gyvavimo ciklo pabaigos 
perdirbimo sąnaudų rodiklį;

Or. en

Pakeitimas 43
Adam Jarubas, Stanislav Polčák

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kaip svarbu sukurti gerai 
veikiančią antrinių žaliavų rinką; todėl 
ragina Komisiją skubiai įsteigti 
pagrindinių antrinių medžiagų, įskaitant 
svarbiausiąsias žaliavas, rinkos stebėjimo 
centrą;

Or. en

Pakeitimas 44
Pietro Fiocchi, Sylvia Limmer

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia su aplinkosauga susijusį 
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loginį pagrindą Europai investuoti į 
vidaus svarbiausiųjų žaliavų gamybą, 
palyginti su pernelyg didele 
priklausomybe nuo labiau teršiančių 
šalių;

Or. en

Pakeitimas 45
Jessica Polfjärd

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pakartoja savo raginimą Komisijai 
kiekvieną pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra grindžiamo akto grįsti išsamiu 
poveikio vertinimu;

Or. en

Pakeitimas 46
Susana Solís Pérez, Emma Wiesner, Andreas Glück, Jan Huitema, Martin Hojsík, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. pakartoja, kad reikia kurti 
ekonomines paskatas ir tinkamą 
reguliavimo aplinką žiedinių sprendimų, 
medžiagų ir verslo modelių inovacijoms, 
kartu panaikinti rinką iškraipančias 
subsidijas ir aplinkai žalingas subsidijas, 
ir ragina tai skatinti įgyvendinant naują 
Europos pramonės strategiją ir MVĮ 
strategiją; pabrėžia ypatingą pradininkų, 
MVĮ ir startuolių vaidmenį pereinant prie 
žiedinės ekonomikos; pabrėžia, kad tvarių 
medžiagų, procesų, technologijų ir 
produktų moksliniai tyrimai, taip pat jų 
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pramoninė plėtra gali suteikti Europos 
įmonėms konkurencinį pranašumą 
pasaulyje; pabrėžia, kad reikia ES ir 
nacionaliniu lygmenimis vykdyti politiką, 
kuria būtų remiami žiedinės ekonomikos 
ir žiedinio verslo modelių lyderiai;

Or. en

Pakeitimas 47
Nicolae Ştefănuță

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. siūlo, kad prasidėjus pasaulinei 
krizei, tokiai kaip vykstanti COVID-19 
pandemija, Komisija ir valstybės narės 
turėtų būti atsparesnės kovojant su 
galimais būsimais sukrėtimais ir būti 
pasirengusios mažinti priklausomybę, 
stiprinti įvairovę ir vengti tiekimo 
sutrikimų;

Or. en

Pakeitimas 48
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. giliai susirūpinęs pabrėžia, kad 
kyla pavojus sukurti ir palaikyti užburtą 
ratą, kuriame metalų kasybai suvartojama 
vis daugiau energijos, o gaminant 
energiją sunaudojama vis daugiau 
metalų;

Or. fr
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Pakeitimas 49
Susana Solís Pérez, Emma Wiesner, Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. pabrėžia, kad būtina užtikrinti 
tvarų ir etišką žaliavų, įskaitant 
svarbiausiąsias žaliavas, tiekimą, kad 
metalams ir naudingosioms iškasenoms 
būtų galima užtikrinti būtinas 
technologijas, siekiant įgyvendinti žaliojo 
kurso tikslus; pabrėžia svarbiausiųjų 
žaliavų vaidmenį atkuriant Europos 
ekonomiką ir ragina valstybes nares 
įtraukti svarbiausiųjų žaliavų strategiją į 
savo nacionalinius ekonomikos gaivinimo 
planus;

Or. en

Pakeitimas 50
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. primena, kad didžioji dalis 
mineralų, visų pirma – metalų išteklių 
nėra atsinaujinantys; kad dėl to visas 
Žemėje esančių ir žmonėms prieinamų 
visų rūšių metalų kiekis yra baigtinis;

Or. fr

Pakeitimas 51
Manuel Bompard
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Nuomonės projektas
1 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1e. todėl paneigia mitą, kad 
ekonomikos augimas yra visiškai atsietas 
nuo gamtos išteklių naudojimo, ir 
pabrėžia, kad jis Sąjungoje būtų galimas 
tik tuo atveju, jeigu gamyba ir tarši veikla 
būtų iškelta į ES nepriklausančias 
valstybes, o tokiu atveju nepakeliamo 
gamybos, vartojimo ir prekybos būdo 
našta tektų joms;

Or. fr

Pakeitimas 52
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
1 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1e. atkreipia dėmesį į didėjantį poreikį 
gaminti daugiau iš mažesnio žaliavų 
kiekio, kad būtų patenkinti visuomenės 
klestėjimo, gerovės ir vystymosi siekiai 
didėjant pasaulio gyventojų skaičiui;

Or. en

Pakeitimas 53
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
1 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1f. pabrėžia, kad Europos aplinkos 
agentūra viename 2021 m. sausio mėn. 
pranešime nurodė, jog „Augimas be 
ekonominio augimo“ yra glaudžiai susijęs 
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su gamybos, vartojimo ir išteklių 
naudojimo augimu, o tai daro neigiamą 
poveikį gamtai, klimatui ir žmonių 
sveikatai“; kadangi „dabartiniai 
moksliniai tyrimai rodo, jog mažai 
tikėtina, kad ekonominis augimas galėtų 
būti visiškai atsietas nuo jo poveikio 
aplinkai“1a;
__________________
1a Europos aplinkos agentūra (2021), 
„Augimas be ekonominio augimo“.

Or. fr

Pakeitimas 54
Susana Solís Pérez, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Andreas Glück, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
1 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1f. mano, kad nuolatinis saugus 
etiškai išgaunamų žaliavų tiekimas yra 
Europos materialinės gerovės pagrindas 
ir nepakeičiamas novatoriškų ir švarių 
procesų elementas, suteikiantis galimybę 
europiečiams gyventi sveiką ir patogų 
gyvenimą laikantis ES žaliojo kurso;

Or. en

Pakeitimas 55
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
1 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1g. todėl mano, kad vadinamosios 
žaliojo augimo strategijos, grindžiamos 
atsiejimo mitu, tokios kaip dabartinis 
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Europos žaliasis kursas, yra 
neadekvačios; primena, kad nuo 
D. L. Meadows ataskaitos paskelbimo 
1972 m. tapo akivaizdu, kad 
eksponentinio ekonomikos augimo, net ir 
aplinkos atžvilgiu tvaraus, skatinimo 
rezultatu gali tapti tik Žemės biofizinių 
ribų peržengimas, o dėl to gali žlugti 
dabartinis gamybos, vartojimo ir prekybos 
būdas; primena, kad išsivysčiusiose šalyse 
nuo XX a. 9-ojo dešimtmečio ekonomikos 
augimas nebesiejamas su gyventojų 
gerovės didėjimu;

Or. fr

Pakeitimas 56
Susana Solís Pérez, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Andreas Glück, Jan Huitema, 
Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
1 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1g. mano, kad moksliniai tyrimai ir 
inovacijos turi būti sėkmingos 
svarbiausiųjų žaliavų strategijos 
pagrindas; be to, pabrėžia, kad 
novatoriški perdirbimo procesai ir naujų 
medžiagų pakaitalų kūrimas padės 
atgaivinti Europos žaliavų pramonę pagal 
ES pramonės strategiją, taip pat sumažinti 
priklausomybę nuo svarbiausiųjų žaliavų 
importo iš trečiųjų šalių;

Or. en

Pakeitimas 57
Susana Solís Pérez, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Andreas Glück, Jan Huitema, 
Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
1 h dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1h. siūlo, kad žaliavų svarbumui 
įveikti būtų taikomos skirtingos, tačiau 
viena kitą papildančios galimybės, pvz., 
tiekimo Europoje didinimas, prieigos prie 
importo užtikrinimas, žiediškumas, 
įvairinimas ar pakaitalai; tačiau pažymi, 
kad pakaitalai praktikoje vis dar 
naudojami retai, todėl reikia nuolatinės 
daugiadisciplinės mokslinių tyrimų 
paramos ir paskatų;

Or. en

Pakeitimas 58
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
1 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1h. primena, kad Sąjungos ekologinis 
pėdsakas ir apskritai dėl žmonių veiklos 
vykdomas spaudimas ekosistemoms nuo 
šiol turi negrįžtamai mažėti;

Or. fr

Pakeitimas 59
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
1 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1i. primygtinai prašo Komisijos ir 
valstybių narių, patvirtinant mokslo 
žiniomis grindžiamus privalomus ES 
lygmens vidutinės trukmės laikotarpio ir 
ilgalaikius pirminių žaliavų naudojimo 
tikslus, demokratiškai planuoti perėjimą 
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prie ekonomikos sistemos, kuri atitiktų 
Rockström ir kt. nustatytas devynias 
pasaulines problemas;

Or. fr

Pakeitimas 60
Susana Solís Pérez, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Andreas Glück, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
1 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1i. ragina Komisiją įtraukti MVĮ į 
svarbiausiųjų žaliavų strategiją, nes jos 
atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant 
Sąjungos ekonominį atsparumą; prašo 
Komisijos sistemingai vertinti ir atsižvelgti 
į MVĮ įnašą; be to, pabrėžia, kad 
atitinkamos ES lėšos ir paramos 
priemonės turi būti lengvai prieinamos 
MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 61
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Jan Huitema, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
1 j dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1j. pažymi, kad tiek ES, tiek 
tarptautiniu lygmeniu reikia sukurti 
vienodas sąlygas ir pirminėms, ir 
perdirbtoms medžiagoms; supranta, kad, 
siekdama sukurti tokias vienodas sąlygas, 
Europos Sąjunga turi padidinti savo 
svarbiausiųjų žaliavų vidaus pajėgumus, 
jei įmanoma, bent iki 20 proc.;

Or. en
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Pakeitimas 62
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
1 j dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1j. pabrėžia, kad perėjimas prie 
pasaulines problemas atitinkančios 
ekonomikos sistemos negali vykti 
pažeidžiamų gyventojų sąskaita ir turi 
padėti nuolat gerinti gyvenimo ir darbo 
sąlygas Sąjungoje ir trečiosiose 
valstybėse;

Or. fr

Pakeitimas 63
Sylvia Limmer

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti svarbiausiąsias žaliavas; ragina 
nustatyti plataus užmojo tikslus, kad 
gaminio sudėtyje būtų bent minimalus 
perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų kiekis; 
prašo Komisijos pasiūlyti naujas surinkimo 
sistemas siekiant padidinti atliekų, kuriose 
yra svarbiausiųjų žaliavų, surinkimo lygį; 
prašo Komisijos pasiūlyti specialius 
svarbiausiųjų žaliavų perdirbimo tikslus 
panaudojant pasiūlyme dėl reglamento dėl 
baterijų ir baterijų atliekų 
(COM(2020)0798) siūlomo metodo 
taikymą ir kitoms gaminių grupėms;

2. prašo Komisijos – atsižvelgiant į 
technines ir ekonomines galimybes – 
pasiūlyti produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima 
svarbiausiąsias žaliavas perdirbti, kur tai 
yra tikslinga; ragina Komisiją prieš 
propaguojant naujus techninius, dar gerai 
neparengtus metodus aiškiai suvokti, kad 
dėl jų kils perdirbimo problemų, kurios 
kol kas neišspręstos; pažymi, kad tiek 
produktų projektavimo reikalavimai, tiek 
minimalaus perdirbtų svarbiausiųjų 
žaliavų kiekio gaminyje tikslai turėtų būti 
taikomi ir ES, ir ne ES gaminiams; 
pabrėžia, kad šios nuostatos taip pat turi 
apimti draudimą naudoti gaminius, 
pagamintus naudojant vaikų darbą arba 
neužtikrinant pakankamos apsaugos 
suaugusiems darbuotojams, siekiant 
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apsaugoti vaikų ir suaugusiųjų sveikatą, 
visų pirma išvengti šiame sektoriuje labai 
paplitusių ligų, kaip antai 
pneumokoniozės, tuberkuliozės ir plaučių 
vėžio; prašo Komisijos pasiūlyti naujas 
surinkimo sistemas siekiant padidinti 
atliekų, kuriose yra svarbiausiųjų žaliavų, 
surinkimo lygį; prašo Komisijos pasiūlyti 
specialius svarbiausiųjų žaliavų perdirbimo 
tikslus panaudojant pasiūlyme dėl 
reglamento dėl baterijų ir baterijų atliekų 
(COM(2020)0798) siūlomo metodo 
taikymą ir kitoms gaminių grupėms;

Or. de

Pakeitimas 64
Pietro Fiocchi

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti svarbiausiąsias žaliavas; ragina 
nustatyti plataus užmojo tikslus, kad 
gaminio sudėtyje būtų bent minimalus 
perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų kiekis; 
prašo Komisijos pasiūlyti naujas 
surinkimo sistemas siekiant padidinti 
atliekų, kuriose yra svarbiausiųjų žaliavų, 
surinkimo lygį; prašo Komisijos pasiūlyti 
specialius svarbiausiųjų žaliavų 
perdirbimo tikslus panaudojant pasiūlyme 
dėl reglamento dėl baterijų ir baterijų 
atliekų (COM(2020)0798) siūlomo metodo 
taikymą ir kitoms gaminių grupėms;

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti svarbiausiąsias žaliavas; ragina 
nustatyti plataus užmojo tikslus, kad 
gaminio sudėtyje būtų bent minimalus 
perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų kiekis;

Or. en

Pakeitimas 65
Jessica Polfjärd
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti svarbiausiąsias žaliavas; ragina 
nustatyti plataus užmojo tikslus, kad 
gaminio sudėtyje būtų bent minimalus 
perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų kiekis; 
prašo Komisijos pasiūlyti naujas 
surinkimo sistemas siekiant padidinti 
atliekų, kuriose yra svarbiausiųjų žaliavų, 
surinkimo lygį; prašo Komisijos pasiūlyti 
specialius svarbiausiųjų žaliavų 
perdirbimo tikslus panaudojant pasiūlyme 
dėl reglamento dėl baterijų ir baterijų 
atliekų (COM(2020)0798) siūlomo metodo 
taikymą ir kitoms gaminių grupėms;

2. ragina Komisiją pasiūlyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima atsižvelgti į 
svarbiausiųjų žaliavų atskyrimą; pabrėžia, 
kad galima padidinti perdirbtų 
svarbiausiųjų žaliavų kiekį produktuose ir 
atliekų, kuriose yra svarbiausiųjų žaliavų, 
surinkimo lygį; visų pirma atkreipia 
dėmesį į pasiūlyme dėl reglamento dėl 
baterijų ir baterijų atliekų 
(COM(2020)0798) siūlomą metodą;

Or. en

Pakeitimas 66
Maria Arena, Sara Matthieu, Stanislav Polčák

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti svarbiausiąsias žaliavas; ragina 
nustatyti plataus užmojo tikslus, kad 
gaminio sudėtyje būtų bent minimalus 
perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų kiekis; 
prašo Komisijos pasiūlyti naujas 
surinkimo sistemas siekiant padidinti 
atliekų, kuriose yra svarbiausiųjų žaliavų, 
surinkimo lygį; prašo Komisijos pasiūlyti 
specialius svarbiausiųjų žaliavų 
perdirbimo tikslus panaudojant pasiūlyme 
dėl reglamento dėl baterijų ir baterijų 

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti svarbiausiąsias žaliavas, ypač nuo 
pakartotinai panaudotų atliekų, be 
ekologinio projektavimo priemonių, 
kurios gerokai pagerina ilgaamžiškumą, 
pvz., gyvavimo ciklą baigusių produktų 
minimalios eksploatavimo trukmės, 
ilgaamžiškumo, pataisomumo, 
moduliškumo, pakartotinio panaudojimo 
ir perdirbamumo reikalavimus; pakartoja 
savo 2021 m. vasario 10 d. rezoliucijoje 
dėl naujo žiedinės ekonomikos veiksmų 
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atliekų (COM(2020)0798) siūlomo metodo 
taikymą ir kitoms gaminių grupėms;

plano pateiktą raginimą aiškiai ir 
suderintai pažymėti produktų 
ilgaamžiškumą ir taisomumą, naudojant 
remonto indeksą; prašo Komisijos taip pat 
pasiūlyti patvirtinti visų elektros ir 
elektronikos gaminių perdirbamumo 
indeksą, analogišką ES energijos 
vartojimo efektyvumo etiketei;

Or. en

Pakeitimas 67
Silvia Modig, Manuel Bompard

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti svarbiausiąsias žaliavas; ragina 
nustatyti plataus užmojo tikslus, kad 
gaminio sudėtyje būtų bent minimalus 
perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų kiekis; 
prašo Komisijos pasiūlyti naujas surinkimo 
sistemas siekiant padidinti atliekų, kuriose 
yra svarbiausiųjų žaliavų, surinkimo lygį; 
prašo Komisijos pasiūlyti specialius 
svarbiausiųjų žaliavų perdirbimo tikslus 
panaudojant pasiūlyme dėl reglamento dėl 
baterijų ir baterijų atliekų 
(COM(2020)0798) siūlomo metodo 
taikymą ir kitoms gaminių grupėms;

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti ir atpažinti skirtingas 
svarbiausiąsias žaliavas; ragina nustatyti 
plataus užmojo privalomus tikslus, kad 
gaminio sudėtyje būtų bent minimalus 
perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų kiekis; 
prašo Komisijos pasiūlyti naujas ES masto 
surinkimo sistemas siekiant padidinti 
atliekų, kuriose yra svarbiausiųjų žaliavų, 
surinkimo lygį; primygtinai ragina 
pasinaudoti teigiama stiklo ir plastiko 
užstato grąžinimo sistemų patirtimi 
daugelyje valstybių narių; reikalauja, kad 
Komisija pasiūlytų specialius privalomus 
visų svarbiausiųjų žaliavų perdirbimo 
tikslus kartu su patikima stebėsenos 
sistema, nedelsiant panaudojant pasiūlyme 
dėl reglamento dėl baterijų ir baterijų 
atliekų (COM(2020)0798) siūlomo metodo 
taikymą ir kitoms gaminių grupėms;

Or. en
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Pakeitimas 68
Tudor Ciuhodaru

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti svarbiausiąsias žaliavas; ragina 
nustatyti plataus užmojo tikslus, kad 
gaminio sudėtyje būtų bent minimalus 
perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų kiekis; 
prašo Komisijos pasiūlyti naujas surinkimo 
sistemas siekiant padidinti atliekų, kuriose 
yra svarbiausiųjų žaliavų, surinkimo lygį; 
prašo Komisijos pasiūlyti specialius 
svarbiausiųjų žaliavų perdirbimo tikslus 
panaudojant pasiūlyme dėl reglamento dėl 
baterijų ir baterijų atliekų 
(COM(2020)0798) siūlomo metodo 
taikymą ir kitoms gaminių grupėms;

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti svarbiausiąsias žaliavas sutelkiant 
dėmesį į žaliavas, kurioms kyla tiekimo 
trūkumo rizika ir dėl to gali pernelyg 
išaugti kainos; ragina nustatyti plataus 
užmojo tikslus, kad gaminio sudėtyje būtų 
bent minimalus perdirbtų svarbiausiųjų 
žaliavų kiekis; prašo Komisijos pasiūlyti 
naujas surinkimo sistemas ir reguliariai 
atnaujinti perdirbamų produktų sąrašus 
siekiant padidinti atliekų, kuriose yra 
svarbiausiųjų žaliavų, surinkimo lygį; 
prašo Komisijos pasiūlyti specialius 
svarbiausiųjų žaliavų perdirbimo tikslus 
panaudojant pasiūlyme dėl reglamento dėl 
baterijų ir baterijų atliekų 
(COM(2020)0798) siūlomo metodo 
taikymą ir kitoms gaminių grupėms;

Or. ro

Pakeitimas 69
Marek Paweł Balt

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti svarbiausiąsias žaliavas; ragina 
nustatyti plataus užmojo tikslus, kad 
gaminio sudėtyje būtų bent minimalus 
perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų kiekis; 
prašo Komisijos pasiūlyti naujas surinkimo 

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti svarbiausiąsias žaliavas; ragina 
nustatyti plataus užmojo tikslus, kad 
gaminio sudėtyje būtų bent minimalus 
perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų kiekis, arba 
perdirbimo tikslus; prašo Komisijos 
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sistemas siekiant padidinti atliekų, kuriose 
yra svarbiausiųjų žaliavų, surinkimo lygį; 
prašo Komisijos pasiūlyti specialius 
svarbiausiųjų žaliavų perdirbimo tikslus 
panaudojant pasiūlyme dėl reglamento dėl 
baterijų ir baterijų atliekų 
(COM(2020)0798) siūlomo metodo 
taikymą ir kitoms gaminių grupėms;

pasiūlyti naujas surinkimo sistemas 
siekiant padidinti elektroninių atliekų ir 
kitų gaminių, kuriuose yra svarbiausiųjų 
žaliavų, surinkimo lygį, ir privalomus 
perdirbimo standartus, siekiant užtikrinti, 
kad perdirbėjai laikytųsi būtiniausių 
proceso efektyvumo ir aplinkos apsaugos 
reikalavimų; prašo Komisijos pasiūlyti 
specialius svarbiausiųjų žaliavų perdirbimo 
tikslus, kai tai naudinga, panaudojant 
pasiūlyme dėl reglamento dėl baterijų ir 
baterijų atliekų (COM(2020)0798) siūlomo 
metodo taikymą ir kitoms gaminių 
grupėms;

Or. en

Pakeitimas 70
Michal Wiezik, Stanislav Polčák

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti svarbiausiąsias žaliavas; ragina 
nustatyti plataus užmojo tikslus, kad 
gaminio sudėtyje būtų bent minimalus 
perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų kiekis; 
prašo Komisijos pasiūlyti naujas surinkimo 
sistemas siekiant padidinti atliekų, kuriose 
yra svarbiausiųjų žaliavų, surinkimo lygį; 
prašo Komisijos pasiūlyti specialius 
svarbiausiųjų žaliavų perdirbimo tikslus 
panaudojant pasiūlyme dėl reglamento dėl 
baterijų ir baterijų atliekų 
(COM(2020)0798) siūlomo metodo 
taikymą ir kitoms gaminių grupėms;

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti visas svarbiausiąsias žaliavas, 
kurios nėra sunaudojamos gamybos 
procese; ragina nustatyti plataus užmojo 
tikslus, kad gaminio sudėtyje būtų bent 
minimalus perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų 
kiekis; prašo Komisijos pasiūlyti naujas 
surinkimo ir perdirbimo sistemas siekiant 
padidinti atliekų, kuriose yra svarbiausiųjų 
žaliavų, surinkimo ir perdirbimo lygį, 
konvertuoti jas taip, kad jos būtų 
tinkamos naudoti, ir, kai taikytina, 
veiksmingai jas panaudoti; prašo 
Komisijos pasiūlyti specialius 
svarbiausiųjų žaliavų perdirbimo tikslus 
panaudojant pasiūlyme dėl reglamento dėl 
baterijų ir baterijų atliekų 
(COM(2020)0798) siūlomo metodo 
taikymą ir kitoms gaminių grupėms;
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Or. en

Pakeitimas 71
Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti svarbiausiąsias žaliavas; ragina 
nustatyti plataus užmojo tikslus, kad 
gaminio sudėtyje būtų bent minimalus 
perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų kiekis; 
prašo Komisijos pasiūlyti naujas surinkimo 
sistemas siekiant padidinti atliekų, kuriose 
yra svarbiausiųjų žaliavų, surinkimo lygį; 
prašo Komisijos pasiūlyti specialius 
svarbiausiųjų žaliavų perdirbimo tikslus 
panaudojant pasiūlyme dėl reglamento dėl 
baterijų ir baterijų atliekų 
(COM(2020)0798) siūlomo metodo 
taikymą ir kitoms gaminių grupėms;

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti svarbiausiąsias žaliavas; ragina 
nustatyti plataus užmojo tikslus, kad 
gaminio sudėtyje būtų bent minimalus 
perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų kiekis, arba 
perdirbimo tikslus; prašo Komisijos 
pasiūlyti naujas surinkimo sistemas 
siekiant padidinti elektroninių atliekų ir 
kitų gaminių, kuriuose yra svarbiausiųjų 
žaliavų, surinkimo lygį, ir privalomus 
perdirbimo standartus perdirbėjams dėl 
proceso efektyvumo ir aplinkos apsaugos; 
prašo Komisijos pasiūlyti specialius 
svarbiausiųjų žaliavų perdirbimo tikslus, 
kai tai naudinga, panaudojant pasiūlyme 
dėl reglamento dėl baterijų ir baterijų 
atliekų (COM(2020)0798) siūlomo metodo 
taikymą ir kitoms gaminių grupėms;

Or. en

Pakeitimas 72
Sara Cerdas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti svarbiausiąsias žaliavas; ragina 

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti svarbiausiąsias žaliavas; ragina 
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nustatyti plataus užmojo tikslus, kad 
gaminio sudėtyje būtų bent minimalus 
perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų kiekis; 
prašo Komisijos pasiūlyti naujas surinkimo 
sistemas siekiant padidinti atliekų, kuriose 
yra svarbiausiųjų žaliavų, surinkimo lygį; 
prašo Komisijos pasiūlyti specialius 
svarbiausiųjų žaliavų perdirbimo tikslus 
panaudojant pasiūlyme dėl reglamento dėl 
baterijų ir baterijų atliekų 
(COM(2020)0798) siūlomo metodo 
taikymą ir kitoms gaminių grupėms;

nustatyti plataus užmojo tikslus, kad 
gaminio sudėtyje būtų bent minimalus 
perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų kiekis; 
prašo Komisijos kartu su valstybėmis 
narėmis pasiūlyti naujas, veiksmingesnes 
ir šiuolaikiškas surinkimo sistemas 
siekiant padidinti atliekų, kuriose yra 
svarbiausiųjų žaliavų, surinkimo lygį; 
prašo Komisijos pasiūlyti specialius 
svarbiausiųjų žaliavų perdirbimo tikslus, 
laikantis Europos žaliojo kurso ir Nulinės 
taršos strategijos, panaudojant pasiūlyme 
dėl reglamento dėl baterijų ir baterijų 
atliekų (COM(2020)0798) siūlomo metodo 
taikymą ir kitoms gaminių grupėms;

Or. pt

Pakeitimas 73
Susana Solís Pérez, Emma Wiesner, Jan Huitema, Martin Hojsík, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti svarbiausiąsias žaliavas; ragina 
nustatyti plataus užmojo tikslus, kad 
gaminio sudėtyje būtų bent minimalus 
perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų kiekis; 
prašo Komisijos pasiūlyti naujas surinkimo 
sistemas siekiant padidinti atliekų, kuriose 
yra svarbiausiųjų žaliavų, surinkimo lygį; 
prašo Komisijos pasiūlyti specialius 
svarbiausiųjų žaliavų perdirbimo tikslus 
panaudojant pasiūlyme dėl reglamento dėl 
baterijų ir baterijų atliekų 
(COM(2020)0798) siūlomo metodo 
taikymą ir kitoms gaminių grupėms;

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti dalis ar komponentus, kuriuose 
yra svarbiausiųjų žaliavų; ragina nustatyti 
plataus užmojo tikslus, kad gaminio 
sudėtyje būtų bent minimalus perdirbtų 
svarbiausiųjų žaliavų kiekis; prašo 
Komisijos pasiūlyti naujas surinkimo 
sistemas siekiant padidinti atliekų, kuriose 
yra svarbiausiųjų žaliavų, surinkimo lygį; 
prašo Komisijos pasiūlyti specialius 
svarbiausiųjų žaliavų perdirbimo tikslus, 
remiantis gyvavimo ciklo vertinimais, taip 
pat panaudoti pasiūlyme dėl reglamento 
dėl baterijų ir baterijų atliekų 
(COM(2020)0798) siūlomo metodo 
taikymą ir kitoms gaminių grupėms;
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Or. en

Pakeitimas 74
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti svarbiausiąsias žaliavas; ragina 
nustatyti plataus užmojo tikslus, kad 
gaminio sudėtyje būtų bent minimalus 
perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų kiekis; 
prašo Komisijos pasiūlyti naujas surinkimo 
sistemas siekiant padidinti atliekų, kuriose 
yra svarbiausiųjų žaliavų, surinkimo lygį; 
prašo Komisijos pasiūlyti specialius 
svarbiausiųjų žaliavų perdirbimo tikslus 
panaudojant pasiūlyme dėl reglamento dėl 
baterijų ir baterijų atliekų 
(COM(2020)0798) siūlomo metodo 
taikymą ir kitoms gaminių grupėms;

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti svarbiausiąsias žaliavas; ragina 
nustatyti privalomus plataus užmojo 
tikslus, kad gaminio sudėtyje būtų bent 
minimalus perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų 
kiekis; prašo Komisijos pasiūlyti naujas 
Sąjungos masto surinkimo sistemas 
siekiant reikšmingai padidinti atliekų, 
kuriose yra svarbiausiųjų žaliavų, 
surinkimo lygį; prašo Komisijos pasiūlyti 
specialius privalomus svarbiausiųjų 
žaliavų perdirbimo tikslus nedelsiant 
panaudojant reglamente dėl baterijų ir 
baterijų atliekų (COM(2020)0798) 
nustatyto metodo taikymą ir kitoms 
gaminių grupėms;

Or. fr

Pakeitimas 75
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti svarbiausiąsias žaliavas; ragina 
nustatyti plataus užmojo tikslus, kad 
gaminio sudėtyje būtų bent minimalus 

2. prašo Komisijos nustatyti plataus 
užmojo produktų projektavimo 
reikalavimus, kad būtų galima lengvai 
atskirti svarbiausiąsias žaliavas; ragina 
nustatyti plataus užmojo tikslus, kad 
gaminio sudėtyje būtų bent minimalus 
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perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų kiekis; 
prašo Komisijos pasiūlyti naujas surinkimo 
sistemas siekiant padidinti atliekų, kuriose 
yra svarbiausiųjų žaliavų, surinkimo lygį; 
prašo Komisijos pasiūlyti specialius 
svarbiausiųjų žaliavų perdirbimo tikslus 
panaudojant pasiūlyme dėl reglamento dėl 
baterijų ir baterijų atliekų 
(COM(2020)0798) siūlomo metodo 
taikymą ir kitoms gaminių grupėms;

perdirbtų svarbiausiųjų žaliavų kiekis; 
prašo Komisijos pasiūlyti naujas surinkimo 
sistemas siekiant padidinti atliekų, kuriose 
yra svarbiausiųjų žaliavų, surinkimo lygį; 
prašo Komisijos pasiūlyti specialius 
svarbiausiųjų žaliavų perdirbimo tikslus 
panaudojant pasiūlyme dėl reglamento dėl 
baterijų ir baterijų atliekų 
(COM(2020)0798) siūlomo metodo 
taikymą ir kitoms gaminių grupėms, 
siekiant pagerinti išteklių žiediškumą ir 
veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 76
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurélia Beigneux, Annika Bruna

Nuomonės projektas
2 dalies (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

ragina tirti galimybę rasti pakaitalus 
retųjų žemių elementams, siekiant, pirma, 
sumažinti Europos priklausomybę ir, 
antra, sušvelninti įtampą, susijusią su 
pasauline konkurencija dėl galimybės 
naudotis šiais ištekliais;

Or. fr

Pakeitimas 77
Nicolae Ştefănuță

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją atidžiai stebėti ir 
rasti sprendimą dėl nuolatinių problemų, 
kurias kelia trečiųjų šalių taikomi 
eksporto apribojimai; ragina Komisiją 
taip pat stebėti, kaip trečiosios šalys 
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elgiasi eksportuodamos svarbiausiąsias 
žaliavas, ir apriboti ES galimybes įvairinti 
tiekimą; pakartoja, kad būtina kuo labiau 
naudoti dabartines prekybos taisykles, 
nustatant svarbiausiųjų žaliavų eksporto 
apribojimų stebėsenos mechanizmą 
dvišalėse ir daugiašalėse derybose ir 
skatinant dialogą apie jų naudojimą kaip 
politikos priemonę;

Or. en

Pakeitimas 78
Michal Wiezik

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad yra kai kurių 
svarbiausiųjų žaliavų pakaitalų, nors jų 
kokybė dažnai yra prastesnė, jų taikymas 
kai kuriais atvejais nėra saugus arba jie 
yra mažiau ekonomiškai patrauklūs; vis 
dėlto pabrėžia, kad fosfatinės uolienos ir 
fosforas negali būti pakeistas nė vienu 
naudojimo būdu1a; primena, kad 
fosfatinės uolienos yra esminė 
pramoninio žemės ūkio sudedamoji dalis, 
ir ES 95 proc. jų sunaudojama trąšoms 
(85 proc.) bei maisto papildams, 
naudojamiems gyvūnų pašarui (10 proc.);
__________________
1a ES svarbiausiųjų žaliavų sąrašo 
tyrimas, 2020 m.: „Elementinio fosforo 
P4, kaip ir fosfatinių uolienų, pakeitimas 
naudojimui kitose chemijos pramonės 
srityse taip pat nustatytas 0 proc.“ 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/
42883/attachments/2/translations/en/rendi
tions/native.

Or. en
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Pakeitimas 79
Maria Arena, Sara Matthieu, Stanislav Polčák

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. prašo Komisijos pasiūlyti 
veiksmingas surinkimo sistemas siekiant 
padidinti atliekų, kuriose yra 
svarbiausiųjų žaliavų, surinkimo lygį; 
ragina ES atliekų teisės aktuose, visų 
pirma Direktyvoje 2012/19/ES, nustatyti 
užstato grąžinimo sistemas, kad vartotojai 
būtų skatinami gyvavimo ciklą baigusią 
elektros ir elektroninę įrangą, ypač 
smulkius daiktus, pristatyti į tam skirtas 
surinkimo ir perdirbimo įmones;

Or. en

Pakeitimas 80
Marek Paweł Balt

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad yra visų 
svarbiausiųjų žaliavų tiekimo į kitas 
pasaulio šalis trūkumų; pripažįsta aukštus 
lyginamuosius aplinkosaugos ir 
socialinius standartus, taikomus Europos 
kasybos, rafinavimo ir perdirbimo 
operacijoms; ragina Komisiją ir Europos 
žaliavų aljansą teikti pirmenybę naujoms 
investicijoms, kurios būtų atsakingos 
ekologiniu ir socialiniu požiūriu ir atitiktų 
pasaulinį standartą;

Or. en
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Pakeitimas 81
Susana Solís Pérez, Emma Wiesner, Andreas Glück, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. palankiai vertina siekį pirmauti 
tvarios žaliavų gamybos srityje visame 
pasaulyje; pabrėžia, kad tam reikia visų 
susijusių politikos iniciatyvų ir ES teisės 
aktų politikos suderinamumo;

Or. en

Pakeitimas 82
Pietro Fiocchi, Sylvia Limmer

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. prašo Komisijos užkirsti kelią 
atliekose esančių svarbiausiųjų žaliavų 
eksportavimui netinkamam perdirbimui 
prastai reglamentuojamuose regionuose;

Or. en

Pakeitimas 83
Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją, persvarstant 
Atliekų vežimo reglamentą, sustiprinti 
vykdymo užtikrinimą, kad būtų išvengta 
neteisėto atliekų, kurių sudėtyje yra 
svarbiausiųjų žaliavų, eksporto; ragina 
nustatyti reikalavimus, pagal kuriuos būtų 
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leidžiama eksportuoti atliekas, kuriose yra 
išgaunamų ir pakartotinai naudojamų 
svarbiausiųjų žaliavų, tik jei 
garantuojama, kad jos bus tvarkomos 
lygiavertėmis ES galiojančiomis 
sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 84
Maria Arena, Sara Matthieu, Stanislav Polčák

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina nustatyti plataus užmojo 
tikslus, kad gaminio sudėtyje būtų bent 
minimalus perdirbtų svarbiausiųjų 
žaliavų kiekis; ragina nustatyti 
minimalius perdirbimo standartus, 
susijusius su proceso efektyvumu, 
aplinkosauginiu veiksmingumu ir sauga, 
pagrindinių produktų grupių 
perdirbėjams; prašo Komisijos pasiūlyti 
specialius svarbiausiųjų žaliavų 
perdirbimo tikslus panaudojant pasiūlyme 
dėl reglamento dėl baterijų ir baterijų 
atliekų (COM(2020)0798) siūlomo metodo 
taikymą ir kitoms gaminių grupėms; visų 
pirma ragina Komisiją pateikti pasiūlymų, 
kaip pakeisti sąnaudomis grindžiamus 
perdirbimo tikslus, nustatytus Direktyvoje 
2012/19/ES, gamybos apimtimi 
grindžiamais perdirbimo tikslais, kad būtų 
padidintas svarbiausiųjų žaliavų 
išgavimas iš elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų; palankiai vertina 
Komisijos atliekamą vertinimą dėl galimų 
ES elektros ir elektroninės įrangos 
perdirbimo standartų patobulinimų 
siekiant padidinti svarbiausiųjų žaliavų 
turinio panaudojimą ir perdirbimą;

Or. en



AM\1230261LT.docx 49/113 PE692.608v01-00

LT

Pakeitimas 85
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Jan Huitema, Martin Hojsík, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina Komisiją, persvarstant 
Atliekų vežimo reglamentą, visapusiškai 
spręsti neteisėto atliekų, kurių sudėtyje 
yra svarbiausiųjų žaliavų, eksporto į 
trečiąsias šalis problemą; todėl ragina 
nustatyti bendruosius reikalavimus, kad 
atliekos, kurių sudėtyje yra svarbiausiųjų 
žaliavų, būtų eksportuojamos tik tuo 
atveju, jeigu jos paskirties šalyje 
perdirbamos panašiomis Europoje 
galiojančiomis sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 86
Michal Wiezik

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad fosforas yra vienas iš 
šešių pagrindinių gyvybės elementų (kartu 
su deguonimi, vandeniliu, kaliu, azotu ir 
anglimi) ir yra gyvybiškai svarbus visai 
planetos gyvybei, įskaitant augalus;

Or. en

Pakeitimas 87
Pietro Fiocchi, Sylvia Limmer
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Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina skirti pakankamai 
ekonominių išteklių moksliniams 
tyrimams ir Europos gamybos sistemų 
pertvarkymo plėtrai, siekiant kuo labiau 
sumažinti svarbiausiųjų žaliavų 
naudojimą ir sudaryti palankesnes 
sąlygas jų perdirbimui;

Or. en

Pakeitimas 88
Michal Wiezik

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. atsižvelgdamas į tai, kad 95 proc. 
fosfatinių uolienų ir fosforo, kaip 
svarbiausiųjų žaliavų, naudojama žemės 
ūkyje, ragina išplėsti fosforo valdymui 
naudingą žemės ūkio praktiką, pvz., 
agroekologiją, tausųjį žemės ūkį ir 
agrarinės miškininkystės sistemas1a, ir 
pabrėžia šios praktikos sąveiką su teisiškai 
privalomais biologinės įvairovės ir 
klimato tikslais; prašo, kad pasiūlymas dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
tvarių maisto sistemų, kurį Komisija 
turėtų pateikti iki 2023 m., visapusiškai 
pašalintų mūsų gamybos ir vartojimo 
trūkumus, be kita ko, žiediškumo 
atžvilgiu;
__________________
1a B. Garske, J. Stubenrauch F. Ekardt, 
2020 m., „Tvarus fosforo valdymas 
Europos žemės ūkio ir aplinkosaugos 
teisės aktuose“ (angl. „Sustainable 
phosphorus management in European 
agricultural and environmental law“) 
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(https://doi.org/10.1111/reel.12318).

Or. en

Pakeitimas 89
Maria Arena, Sara Matthieu, Stanislav Polčák

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. pažymi, kad reikalingi specialūs 
įgūdžiai ir kompetencija siekiant 
perorientuoti ES pramonę į žiedinę 
ekonomiką, kad būtų užtikrintas aukštas 
aplinkosauginis veiksmingumas ir 
darbuotojų sauga; prašo Komisijos į ES 
įgūdžių darbotvarkę ir į ES finansavimo 
programas įtraukti žiedinės ekonomikos 
mokymo ir perkvalifikavimo programas 
kaip prioritetą;

Or. en

Pakeitimas 90
Pietro Fiocchi, Sylvia Limmer

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. pabrėžia, kad daugelio 
technologinių prietaisų sudedamosios 
dalys nėra atskiriamos (pvz., baterija 
išmaniuosiuose telefonuose), ir ragina 
Komisiją apsvarstyti, ar patartina 
gamintojams rekomenduoti atskirti 
atskiras sudedamąsias dalis, iš kurių 
galima išgauti svarbiausiąsias žaliavas 
perdirbimui;

Or. en
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Pakeitimas 91
Michal Wiezik

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. pabrėžia, kad neigiamos fosforo 
pusiausvyros žemės ūkyje problemą būtų 
galima spręsti, užuot naudojant fosfatinių 
uolienų tiekimo šaltinius, dažniau 
naudojant perdirbtas fosforo medžiagas, 
pvz., kompostuojant, bendrai gaminant 
daug fosforo turinčias medžiagas iš 
perdirbtų gyvūninių šalutinių produktų 
arba perdirbant atliekas ir augalinės bei 
gyvūninės kilmės šalutinius produktus, be 
kita ko, iš komunalinių nuotekų; 
pabrėžia, kad tam tikrais atvejais reikia 
imtis atitinkamų priemonių tinkamoms 
žaliavoms higienizuoti ir siekiant kuo 
labiau sumažinti organinių medžiagų 
kiekį, kad būtų pašalinta atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms rizika; 
pažymi, jog įrodyta, kad naudojant 
nekokybiškas medžiagas, gautas iš mėšlo, 
kuriame yra nežinomas biologinių 
patogenų kiekis, ir neturint duomenų apie 
antibiotikų naudojimą gyvulininkystėje 
padidėjo antimikrobinėms medžiagoms 
atsparių bakterijų gausa ir įvairovė 
dirvožemyje ir filosferoje1a;
__________________
1a JRC mokslo naudojimo politikai 
ataskaita, 2019 m., „Techniniai 
pasiūlymai dėl pasirinktų naujų 
tręšiamųjų medžiagų pagal Tręšiamųjų 
produktų reglamentą (Reglamentas (ES) 
2019/1009)“ (angl. „Technical proposals 
for selected new fertilising materials 
under the Fertilising Products Regulation 
(Regulation (EU) 2019/1009)“) (nuoroda 
į originalų Chen ir kt. tekstą, 2017 m.).

Or. en
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Pakeitimas 92
Michal Wiezik

Nuomonės projektas
2 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2e. pabrėžia, kad į 2020 m. 
svarbiausiųjų žaliavų sąrašą iš naujo 
įtrauktas aliuminis ir boksitas; pažymi, 
kad, nors boksitas yra neperdirbamas, nes 
išeikvojamas visose jo panaudojimo 
srityse, aliuminį galima neribotai 
perdirbti, nesumažinant jo kokybės; 
apgailestauja dėl to, kad dėl žemo 
perdirbimo lygio kai kuriose panaudojimo 
srityse1a, taip pat dėl aliuminio atliekų ir 
laužo eksporto2a gyvavimo ciklo pabaigos 
perdirbimo sąnaudų rodiklis sumažėjo 
labiau nei kitais atvejais; pabrėžia, kad 
ES turėtų siekti ir įgyvendinti priemones, 
kad būtų pasiektas visiško aliuminio 
perdirbimo rodiklis gyvavimo ciklo 
pabaigoje;
__________________
1a Nors transporto ir pastatų sektoriuose 
naudojamo aliuminio gyvavimo ciklo 
pabaigos perdirbimo rodiklis Europoje 
buvo didesnis nei 90 proc., 2013 m. buvo 
perdirbta tik 60 proc. aliuminio, 
naudojamo pakuotėse.
2a Jei ES būtų viduje perdirbusi aliuminio 
atliekų ir laužo srautus, eksportuotus 
2015 m., gyvavimo ciklo pabaigos 
perdirbimo sąnaudų rodiklis būtų 
padidėjęs iki 16 proc. (Passarini ir kt., 
2018 m.), iš ES svarbiausiųjų žaliavų 
sąrašo tyrimo (2020 m.).

Or. en

Pakeitimas 93
Sylvia Limmer
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir Europos 
žaliavų aljansą pirmenybę teikti 
svarbiausiųjų žaliavų gavybai iš 
veikiančių kasyklų ir atliekų sąvartynų, o 
ne naujai kasybai; prašo Komisijos 
įvertinti, ar dabartinių išsamaus 
patikrinimo ir aplinkos apsaugos taisyklių 
pakanka, kad būtų užtikrintas minimalus 
galimų naujų kasybos projektų poveikis 
aplinkai ES;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 94
Maria Arena, Sara Matthieu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 
aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų 
žaliavų gavybai iš veikiančių kasyklų ir 
atliekų sąvartynų, o ne naujai kasybai; 
prašo Komisijos įvertinti, ar dabartinių 
išsamaus patikrinimo ir aplinkos 
apsaugos taisyklių pakanka, kad būtų 
užtikrintas minimalus galimų naujų 
kasybos projektų poveikis aplinkai ES;

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 
aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų 
žaliavų gavybai iš veikiančių kasyklų, t. y., 
kasybos atliekų baseinų, uolienų atliekų, 
sąvartynų ir efektyvesnės kasybos 
miestuose, o ne naujai kasybai;

Or. en

Pakeitimas 95
Marek Paweł Balt

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 
aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų 
žaliavų gavybai iš veikiančių kasyklų ir 
atliekų sąvartynų, o ne naujai kasybai; 
prašo Komisijos įvertinti, ar dabartinių 
išsamaus patikrinimo ir aplinkos apsaugos 
taisyklių pakanka, kad būtų užtikrintas 
minimalus galimų naujų kasybos projektų 
poveikis aplinkai ES;

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 
aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų 
žaliavų gavybai iš veikiančių kasyklų ir 
atliekų sąvartynų, o ne naujai kasybai, 
jeigu tai yra tvaru; prašo Komisijos, prieš 
įgyvendinant Baterijų reglamentą, 
įvertinti, ar dabartinių išsamaus 
patikrinimo ir aplinkos apsaugos taisyklių 
pakanka, kad būtų užtikrintas minimalus 
galimų naujų kasybos projektų Europos 
rinkoje poveikis aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 96
Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 
aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų 
žaliavų gavybai iš veikiančių kasyklų ir 
atliekų sąvartynų, o ne naujai kasybai; 
prašo Komisijos įvertinti, ar dabartinių 
išsamaus patikrinimo ir aplinkos apsaugos 
taisyklių pakanka, kad būtų užtikrintas 
minimalus galimų naujų kasybos projektų 
poveikis aplinkai ES;

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 
aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų 
žaliavų gavybai iš veikiančių kasyklų ir 
atliekų sąvartynų, o ne naujai kasybai, 
jeigu tai yra tvaru; prašo Komisijos 
įvertinti, ar dabartinių išsamaus 
patikrinimo ir aplinkos apsaugos taisyklių 
pakanka, kad būtų užtikrintas minimalus 
galimų naujų kasybos projektų poveikis 
aplinkai ES;

Or. en

Pakeitimas 97
Susana Solís Pérez

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 
aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų 
žaliavų gavybai iš veikiančių kasyklų ir 
atliekų sąvartynų, o ne naujai kasybai; 
prašo Komisijos įvertinti, ar dabartinių 
išsamaus patikrinimo ir aplinkos apsaugos 
taisyklių pakanka, kad būtų užtikrintas 
minimalus galimų naujų kasybos projektų 
poveikis aplinkai ES;

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 
aljansą pirmenybę skatinti svarbiausiųjų 
žaliavų vietos gavybą iš veikiančių kasyklų 
ir atliekų sąvartynų, o ne naujai kasybai, 
kai tai įmanoma, ir jas išgauti bei atkurti 
naudojant geriausius prieinamus 
gamybos būdus; prašo Komisijos kuo 
greičiau įvertinti, ar dabartinės išsamaus 
patikrinimo ir aplinkos apsaugos taisyklės 
turėtų būti sugriežtintos, kad būtų 
užtikrintas minimalus galimų naujų 
kasybos projektų poveikis aplinkai ES;

Or. en

Pakeitimas 98
Jessica Polfjärd

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 
aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų 
žaliavų gavybai iš veikiančių kasyklų ir 
atliekų sąvartynų, o ne naujai kasybai; 
prašo Komisijos įvertinti, ar dabartinių 
išsamaus patikrinimo ir aplinkos apsaugos 
taisyklių pakanka, kad būtų užtikrintas 
minimalus galimų naujų kasybos projektų 
poveikis aplinkai ES;

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 
aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų 
žaliavų gavybai siekiant kuo labiau 
sumažinti bendrą naštą klimatui ir 
aplinkai; prašo Komisijos įvertinti, ar 
dabartinių išsamaus patikrinimo ir aplinkos 
apsaugos taisyklių pakanka, kad būtų 
užtikrintas minimalus galimų naujų 
kasybos projektų poveikis aplinkai ES;

Or. en

Pakeitimas 99
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 
aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų 
žaliavų gavybai iš veikiančių kasyklų ir 
atliekų sąvartynų, o ne naujai kasybai; 
prašo Komisijos įvertinti, ar dabartinių 
išsamaus patikrinimo ir aplinkos apsaugos 
taisyklių pakanka, kad būtų užtikrintas 
minimalus galimų naujų kasybos projektų 
poveikis aplinkai ES;

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 
aljansą pirmenybės tvarka užtikrinti 
svarbiausiųjų žaliavų gavybą iš veikiančių 
kasyklų ir atliekų sąvartynų, o ne naują 
kasybą; prašo Komisijos įvertinti, ar 
dabartinių išsamaus patikrinimo ir aplinkos 
apsaugos taisyklių pakanka, kad būtų 
užtikrintas minimalus galimų naujų 
kasybos projektų poveikis aplinkai ES, ir 
prireikus atitinkamai juos peržiūrėti;

Or. fr

Pakeitimas 100
Pietro Fiocchi

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 
aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų 
žaliavų gavybai iš veikiančių kasyklų ir 
atliekų sąvartynų, o ne naujai kasybai; 
prašo Komisijos įvertinti, ar dabartinių 
išsamaus patikrinimo ir aplinkos apsaugos 
taisyklių pakanka, kad būtų užtikrintas 
minimalus galimų naujų kasybos projektų 
poveikis aplinkai ES;

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 
aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų 
žaliavų gavybai iš veikiančių kasyklų, o ne 
naujai kasybai; prašo Komisijos įvertinti, 
ar dabartinių išsamaus patikrinimo ir 
aplinkos apsaugos taisyklių pakanka, kad 
būtų užtikrintas minimalus galimų naujų 
kasybos projektų poveikis aplinkai ES;

Or. en

Pakeitimas 101
Adam Jarubas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 
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aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų 
žaliavų gavybai iš veikiančių kasyklų ir 
atliekų sąvartynų, o ne naujai kasybai; 
prašo Komisijos įvertinti, ar dabartinių 
išsamaus patikrinimo ir aplinkos apsaugos 
taisyklių pakanka, kad būtų užtikrintas 
minimalus galimų naujų kasybos projektų 
poveikis aplinkai ES;

aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų 
žaliavų gavybai iš veikiančių kasyklų ir 
atliekų sąvartynų, o ne naujai kasybai, tuo 
atveju, kai svarbiausiųjų žaliavų gavyba iš 
esamų kasyklų ir sąvartynų daro mažesnį 
poveikį aplinkai, įskaitant energijos ir 
cheminių medžiagų naudojimą, nei nauja 
kasyba; prašo Komisijos įvertinti, ar 
dabartinių išsamaus patikrinimo ir aplinkos 
apsaugos taisyklių pakanka, kad būtų 
užtikrintas minimalus galimų naujų 
kasybos projektų poveikis aplinkai ES;

Or. en

Pakeitimas 102
Michal Wiezik

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 
aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų 
žaliavų gavybai iš veikiančių kasyklų ir 
atliekų sąvartynų, o ne naujai kasybai; 
prašo Komisijos įvertinti, ar dabartinių 
išsamaus patikrinimo ir aplinkos apsaugos 
taisyklių pakanka, kad būtų užtikrintas 
minimalus galimų naujų kasybos projektų 
poveikis aplinkai ES;

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 
aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų 
žaliavų gavybai iš veikiančių kasyklų ir 
atliekų sąvartynų, o ne naujai kasybai; 
prašo Komisijos įvertinti, ar dabartinių 
išsamaus patikrinimo ir aplinkos apsaugos 
taisyklių pakanka, kad būtų užtikrintas 
minimalus ir esamų, ir galimų naujų 
kasybos projektų poveikis aplinkai ES ir už 
jos ribų, ir kad ES paklausa nebūtų 
patenkinama svarbiausiosiomis 
žaliavomis, tiekiamomis iš ginčijamų1a 
arba čiabuvių teritorijų2a;

__________________
1a Pvz., Vakarų Sacharos fosfatinių 
uolienų atveju.
2a Pvz., Brazilijos, kurioje šiuo metu pagal 
įstatymo projektą reglamentuojama 
(leidžiama) kasyba ir kita komercinė 
veikla čiabuvių teritorijose. Įstatymo 
projektas turi būti patvirtintas Kongrese ir 
yra įtrauktas į vieną iš J. Bolsonaro 
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prioritetų, kaip pranešė organizacija 
„Human Rights Watch“, 
https://www.hrw.org/news/2020/03/01/bol
sonaros-plan-legalize-crimes-against-
indigenous-peoples.

Or. en

Pakeitimas 103
Traian Băsescu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 
aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų 
žaliavų gavybai iš veikiančių kasyklų ir 
atliekų sąvartynų, o ne naujai kasybai; 
prašo Komisijos įvertinti, ar dabartinių 
išsamaus patikrinimo ir aplinkos apsaugos 
taisyklių pakanka, kad būtų užtikrintas 
minimalus galimų naujų kasybos projektų 
poveikis aplinkai ES;

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 
aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų 
žaliavų gavybai iš veikiančių kasyklų ir 
atliekų sąvartynų, o ne naujai kasybai; 
prašo Komisijos įvertinti, ar dabartinių 
išsamaus patikrinimo ir aplinkos apsaugos 
taisyklių pakanka, kad būtų užtikrintas 
minimalus galimų naujų kasybos projektų 
poveikis aplinkai ES, kartu užtikrinant, 
kad poveikis aplinkai būtų vertinamas 
atsižvelgiant į socialinį ir ekonominį 
poveikį kasybos regionams ir 
bendruomenėms, garantuojant skaidrų ir 
įtraukų tų bendruomenių dalyvavimą 
priimant sprendimus ir įgyvendinant 
veiksmus viso kasybos projektų gyvavimo 
ciklo metu;

Or. ro

Pakeitimas 104
Silvia Modig, Manuel Bompard

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 
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aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų 
žaliavų gavybai iš veikiančių kasyklų ir 
atliekų sąvartynų, o ne naujai kasybai; 
prašo Komisijos įvertinti, ar dabartinių 
išsamaus patikrinimo ir aplinkos apsaugos 
taisyklių pakanka, kad būtų užtikrintas 
minimalus galimų naujų kasybos projektų 
poveikis aplinkai ES;

aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų 
žaliavų gavybai iš veikiančių kasyklų ir 
atliekų sąvartynų, o ne naujai kasybai; 
prašo Komisijos įvertinti, ar dabartinių 
išsamaus patikrinimo ir aplinkos apsaugos 
taisyklių pakanka, kad būtų užtikrintas 
minimalus galimų naujų kasybos projektų 
poveikis aplinkai ES; pabrėžia, kad naujų 
kasybos projektų neigiamo poveikio 
aplinkai mažinimas ES negali būti 
grindžiamas kompensavimo schemomis;

Or. en

Pakeitimas 105
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 
aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų 
žaliavų gavybai iš veikiančių kasyklų ir 
atliekų sąvartynų, o ne naujai kasybai; 
prašo Komisijos įvertinti, ar dabartinių 
išsamaus patikrinimo ir aplinkos apsaugos 
taisyklių pakanka, kad būtų užtikrintas 
minimalus galimų naujų kasybos projektų 
poveikis aplinkai ES;

3. ragina Komisiją ir Europos žaliavų 
aljansą pirmenybę teikti svarbiausiųjų 
žaliavų gavybai iš veikiančių kasyklų ir 
atliekų sąvartynų, o ne naujai kasybai; 
prašo Komisijos įvertinti, ar dabartinių 
išsamaus patikrinimo ir aplinkos apsaugos 
taisyklių pakanka, kad būtų užtikrintas 
minimalus galimų naujų kasybos projektų 
poveikis aplinkai ES ir regeneravimas 
baigus kasybos veiklą;

Or. en

Pakeitimas 106
Silvia Modig, Manuel Bompard

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad išteklių gavybos ir 
perdirbimo aplinkosaugos standartai 
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Europos Sąjungoje yra griežti, palyginti 
su trečiosiomis šalimis; pabrėžia, kad 
Europos Sąjungoje ir jos valstybėse 
narėse turi būti toliau plėtojami ir 
stiprinami aplinkosaugos standartai, 
susiję su svarbiausiosiomis žaliavomis, 
kad mūsų visuomenei būtų užtikrinta 
saugi veiklos erdvė pagal planetos išgales; 
pabrėžia, kad šiuo metu didelis 
svarbiausiųjų žaliavų kiekis išvežamas iš 
Sąjungos kaip atliekos, o tai silpnina 
Sąjungos strateginį savarankiškumą ir 
kelia tiek aplinkos problemų, tiek pavojų 
visuomenės sveikatai trečiosiose šalyse; 
primygtinai ragina Komisiją nedelsiant 
pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto, siekiant 
užtikrinti, kad svarbiausiosios žaliavos 
nebūtų išvežamos iš Europos Sąjungos 
kaip atliekos, visų pirma išmontuojant 
jūrų laivus; 

Or. en

Pakeitimas 107
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad svarbiausia ieškoti 
pakaitinių sprendimų arba bent jau 
sumažinti ES pramonei reikalingų 
svarbiausiųjų žaliavų kiekį, visų pirma 
siekiant sumažinti priklausomybę nuo 
užsienio tiekėjų ir aplinkai daromą žalą; 
tačiau pabrėžia, kad pakeitimas yra tiktai 
vienas iš pereinamojo laikotarpio 
sprendimų, nes paklausą nukreipiant į 
kitus metalus negalima – per vidutinės 
trukmės ir ilgą laikotarpį – išspręsti 
metalų trūkumo visame pasaulyje ar 
išteklių baigtinumo problemų; 
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Or. fr

Pakeitimas 108
Maria Arena, Sara Matthieu, Stanislav Polčák

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją visapusiškai 
įgyvendinti galiojančius ES aplinkos 
apsaugos teisės aktus, taikomus kasybos 
sektoriui, ir įvertinti, ar tokių teisės aktų 
pakanka, kad būtų užtikrintas minimalus 
ir esamų, ir galimų naujų kasybos 
projektų poveikis aplinkai ES, 
atsižvelgiant į Europos žaliojo kurso 
tikslus ir visų pirma į Biologinės įvairovės 
strategiją bei būsimą Nulinės taršos 
veiksmų planą ir prireikus pritaikyti šiuos 
teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 109
Nicolae Ştefănuță

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina sudaryti pagrindines tvarios 
kasybos sąlygas ir tobulinti svarbiausiųjų 
žaliavų žinių bazę, įskaitant kasybos 
atliekų telkinių nustatymą ir 
klasifikavimą; prašo Komisijos sukurti 
išsamią visos Europos kasybos atliekų 
vietų duomenų bazę ir remti tinkamų 
priemonių, kuriomis siekiama įvertinti 
galimybes ir naudą, susijusią su 
svarbiausiųjų žaliavų gavyba iš kasybos 
atliekų, kūrimą, kad būtų galima 
užtikrinti būtinas technologijas žaliojo 
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kurso tikslams įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 110
Adam Jarubas, Stanislav Polčák

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją pasiūlyti tvarumo 
kriterijus pagal Taksonomijos reglamentą 
pirminėms ir antrinėms žaliavoms 
(įskaitant kasybą) įsigyti ir perdirbti, kad 
būtų galima pasiekti plačių užmojų žaliojo 
kurso tikslus; pabrėžia, kad reikia 
užtikrinti finansavimą investicijoms į 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, 
suteikiančius galimybę išgauti 
svarbiausiąsias žaliavas iš atliekų ir 
kasybos liekanų;

Or. en

Pakeitimas 111
Marek Paweł Balt

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. reikalauja, kad Komisija, 
persvarstydama Atliekų vežimo 
reglamentą, užkirstų kelią neteisėtam ir 
abejotinam atliekų produktų, kurių 
sudėtyje yra svarbiausiųjų žaliavų, 
eksportui; ragina nustatyti bendruosius 
reikalavimus, kad atliekos, kurių sudėtyje 
yra svarbiausiųjų žaliavų, būtų 
eksportuojamos tik tuo atveju, jeigu jos 
paskirties šalyje perdirbamos panašiomis 
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Europoje galiojančiomis sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 112
Susana Solís Pérez, Andreas Glück

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pripažįsta, kad ES žaliavų kasybos 
ir perdirbimo sektoriai pirmauja pasaulyje 
tvaraus perdirbimo atžvilgiu, todėl jiems 
reikalingos tinkamos finansavimo 
galimybės siekiant palaikyti ar toliau 
gerinti šią poziciją, diegiant inovacijas ir 
plėtojant dar rinkai neparuoštas 
technologijas, pvz., įgyvendinant 
bendriems Europos interesams svarbų 
projektą dėl žaliavų pagal žaliąjį kursą;

Or. en

Pakeitimas 113
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją ir Europos 
žaliavų aljansą nustatyti ir dėti pastangas 
siekiant užtikrinti kobalto ir retųjų žemių 
metalų išteklius, reikalingus ES 
savarankiškumui palaikyti siekiant žaliojo 
kurso tikslų, ypač susijusių su baterijų 
gamyba;

Or. en
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Pakeitimas 114
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją apsaugoti 
aplinkosaugos ir socialinius standartus, 
taip pat atsekti svarbiausiųjų žaliavų 
tiekimo ir prekybos grandines per jų 
gyvavimo ciklą; mano, kad būsimi 
privalomo išsamaus patikrinimo teisės 
aktai turėtų padėti pasiekti šį tikslą;

Or. en

Pakeitimas 115
Pietro Fiocchi

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. prašo Komisijos užtikrinti, kad 
Cheminių medžiagų strategija tvarumui 
užtikrinti atitiktų Europos svarbiausiųjų 
žaliavų veiksmų planą, ir remti saugią 
žiedinę ekonomiką strateginėms ir 
svarbiausiosioms žaliavoms;

Or. en

Pakeitimas 116
Catherine, Joëlle Mélin, Aurélia Beigneux, Annika Bruna

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina didinti apdorojimo 
pajėgumus, kad ES galėtų vietoje apdoroti 
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iškasamas žaliavas, pavyzdžiui, litį;

Or. fr

Pakeitimas 117
Silvia Modig, Manuel Bompard

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. primena savo 2021 m. kovo 10 d. 
rezoliucijoje dėl įmonėms tenkančios 
išsamaus patikrinimo prievolės ir įmonių 
atskaitomybės1a nurodytą reikalavimą 
Sąjungai skubiai priimti privalomus 
reikalavimus įmonėms nustatyti, įvertinti 
galimą ir (arba) realų neigiamą poveikį 
žmogaus teisėms, aplinkai ir geram 
valdymui visoje vertės grandinėje, užkirsti 
jam kelią, jį panaikinti, sušvelninti, 
stebėti, apie jį informuoti, už jį atsiskaityti, 
spręsti su juo susijusias problemas ir jį 
ištaisyti; pabrėžia, kad reikalavimas dėl 
plačių užmojų išsamaus patikrinimo ir 
įmonių atskaitomybės taip pat apima 
svarbiausiųjų žaliavų vertės grandines; 
pabrėžia, kad vyriausybėms priklauso 
atsakomybė užtikrinti žmogaus teises į 
sveiką ir saugią aplinką ir kad šios 
atsakomybės negalima perkelti privatiems 
veikėjams;
__________________
1a Priimti tekstai, P9_TA(2021)0073.

Or. en

Pakeitimas 118
Maria Arena, Sara Matthieu, Stanislav Polčák

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina Komisiją ypač daug 
dėmesio skirti socialiniu ir aplinkosaugos 
požiūriu atsakingam visų svarbiausiųjų 
žaliavų tiekimui ir jų atsekamumui iš 
Europos ir už jos ribų bei per visą jų 
gyvavimo ciklą; ragina Komisiją 
būsimuose privalomo išsamaus 
patikrinimo teisės aktuose ypač daug 
dėmesio skirti kasybos sektoriui dėl jo 
reikšmingo poveikio aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 119
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. primena, kad santykinai paprastai 
perdirbami tiktai keli metalai, o dauguma 
metalų neperdirbama; pabrėžia, kad 
beveik visi retieji metalai, ypač retųjų 
žemių elementai, beveik neperdirbami;

Or. fr

Pakeitimas 120
Pietro Fiocchi

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. prašo Komisijos skatinti ES 
piliečius taisyti ir pakartotinai naudoti 
objektus, kuriuose yra svarbiausiųjų 
žaliavų, siekiant skatinti dorą elgesį, dėl 
kurio automatiškai sumažėtų 
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svarbiausiųjų žaliavų naudojimas;

Or. en

Pakeitimas 121
Nicolae Ştefănuță

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. skatina „kasybą miestuose“, 
įgyvendinant ES projektus, kad būtų 
padidintas svarbiausiųjų žaliavų gavybos 
iš elektroninių atliekų lygis, kuris šiuo 
metu nesiekia 1 proc.;

Or. en

Pakeitimas 122
Susana Solís Pérez, Emma Wiesner, Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pripažįsta žmonių kvalifikacijos 
kėlimo ir perkvalifikavimo poreikį, kad 
specialistai galėtų pereiti nuo „netvarių“ 
įgūdžių prie „žaliųjų“ įgūdžių;

Or. en

Pakeitimas 123
Silvia Modig, Manuel Bompard

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. ragina Komisiją į savo išorės 
politikos veiksmus, susijusius su 
svarbiausiosiomis žaliavomis, įskaitant 
prekybos ir investicijų susitarimus, visada 
įtraukti privalomas nuostatas ir diskusijas 
dėl aplinkos apsaugos; pabrėžia, kad visi 
tokie susitarimai turi būti visiškai 
suderinti su Paryžiaus susitarimu, 
Biologinės įvairovės konvencija ir 
darnaus vystymosi tikslais (DVT) bei 
skatinti juos įgyvendinti; mano, kad toks 
vienodas aplinkos standartų taikymas 
gerokai sušvelnintų aplinkos dempingą 
tarptautinėje prekyboje ir pagerintų ES ir 
trečiųjų šalių piliečių sveikatą; pabrėžia, 
kad neigiamo poveikio aplinkai, kurį 
sukelia Europos svarbiausiųjų žaliavų 
poreikis, mažinimas trečiosiose šalyse 
negali būti grindžiamas kompensavimo 
schemomis;

Or. en

Pakeitimas 124
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. primena, kad retieji metalai dažnai 
naudojami sudėtingų lydinių forma; 
pabrėžia, kad tokius lydinius perdirbti yra 
ypač sunku; prašo Komisijos nustatyti 
privalomas produktų projektavimo 
standartus, kad būtų užtikrintas lengvas 
komponentų atskyrimas ardant produktus 
jų gyvavimo ciklo pabaigoje;

Or. fr
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Pakeitimas 125
Nicolae Ştefănuță

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. ragina Komisiją įgyvendinti 
griežtus viešo informacijos atskleidimo, 
skaidrumo ir ataskaitų teikimo standartus 
kasybos pramonėje ir kasybos veikloje;

Or. en

Pakeitimas 126
Susana Solís Pérez, Emma Wiesner, Andreas Glück

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. ragina Europos Komisiją dėti 
daugiau pastangų informavimo apie 
tvarią kasybą tema, siekiant pagerinti 
visuomenės supratimą ir pritarimą;

Or. en

Pakeitimas 127
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
3 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3d. vis dėlto pabrėžia, kad perdirbant 
lydinius negalima vėl išgauti gryniausios 
formos metalų ir kad naudojamų metalų 
sudėtis prastėja; kad didinant perdirbamų 
metalų kiekį ilgam sumažinti kasybos 
masto nepavyks, jei nepasikeis mūsų 
augimo modelis; kad tikra žiedinė 
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ekonomika yra grindžiama atliekų 
hierarchija, kurioje išskiriama atliekų 
prevencija ir teikiama pirmenybė jų 
perdirbimui; taigi mano, kad tikros 
žiedinės ekonomikos, kurioje būtų galima 
sumažinti mūsų kasybos mastą, negalima 
sukurti toliau palaikant kapitalistinę 
ekonomiką, kuri grindžiama vien kapitalo 
grąža;

Or. fr

Pakeitimas 128
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
3 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3e. pabrėžia, kad svarbu tai, jog 
elektros ir elektroninės įrangos atliekose 
(EEĮA) yra daug svarbiausiųjų žaliavų; 
primena, kad šios atliekos sudaro vieną 
sparčiausiai Sąjungoje didėjančių srautų; 
kad manoma, jog šiuo metu Sąjungoje 
perdirbama mažiau kaip 40 % EEĮA1a; 
mano, kad būtina vystyti gavybą iš 
urbanistinių atliekų, t. y. panaudoti visas 
atliekas ir anksčiau iškastus metalus, šiuo 
metu esančius antroposferoje, kaip antai 
EEĮA; pabrėžia, kad, Jungtinių Tautų 
universiteto duomenimis, 2016 m. bendra 
EEĮA esančių antrinių žaliavų vertė siekė 
apie 55 mlrd. eurų; pabrėžia, kad gavyba 
iš urbanistinių atliekų padėtų sumažinti 
priklausomybę nuo užsienio tiekėjų ir 
aplinkai daromą žalą1b;
__________________
1a Europos Komisija (2020), „Naujas 
žiedinės ekonomikos veiksmų planas, 
kuriuo siekiama švaresnės ir 
konkurencingesnės Europos“.
1b C. P. Baldé, F. Wang, R. Kuehr ir 
J. Huisman (2014), „Suivi de déchets 
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d'équipements électriques et électroniques 
à l'échelle mondiale 2014“, Jungtinių 
Tautų universitetas (UNU), IAS-
SCYCLE.

Or. fr

Pakeitimas 129
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
3 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3f. pažymi, kad EEĮA kelia didelį 
pavojų sveikatai ir saugumui, nes jas 
sudaro sudėtingas medžiagų mišinys, o 
kai kurios iš tų medžiagų yra pavojingos; 
pabrėžia, kad dėl to taisydami ir 
perdirbdami elektroninius gaminius 
darbuotojai gali patirti nuodingų ir 
radioaktyvių medžiagų poveikį; 
reikalauja, kad šio sektoriaus 
darbuotojams būtų suteiktos tinkamos 
asmeninės apsaugos priemonės; 
reikalauja, kad teisė į tinkamas asmenines 
apsaugos priemones būtų suteikiama ir 
neoficialioje žiedinėje ekonomikoje;

Or. fr

Pakeitimas 130
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
3 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3g. primena, kad EEĮA eksportas į 
EBPO nepriklausančias šalis ir Europos 
Sąjungą yra neteisėtas; pabrėžia, kad, 
remiantis Jungtinių Tautų universiteto 
atliktu tyrimu, iki 90 proc. pasaulio 
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elektros ir elektroninės įrangos atliekų 
buvo neteisėtai prekiaujama ar išmetama, 
nes tūkstančiai tonų elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų klaidingai 
deklaruojami kaip naudoti gaminiai; 
primena, jog kiekvienais metais 352 474 
metrinės tonos elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų eksportuojama iš ES šalių 
į Pietų valstybes, kuriose socialinės, 
sveikatos ir saugos taisyklės yra 
švelnesnės nei Sąjungoje; smerkia šią 
neteisėtą ir skandalingą praktiką1a; prašo 
suderinti atliekų apibrėžtį Sąjungoje ir 
suvienodinti rinkos stebėsenos pastangas 
siekiant išvengti šio neteisėto atliekų 
eksporto;
__________________
1a Basel Action Network (2018), „Holes in 
the Circular Economy: WEEE Leakage 
from Europe“.

Or. fr

Pakeitimas 131
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
3 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3h. yra susirūpinęs, kad dėl Kinijos 
Liaudies Respublikos turimos 
kvazimonopolijos retųjų žemių elementų 
ir retųjų metalų gavybos srityje; mano, 
kad net tuo atveju, jeigu Kinija nebūtinai 
puoselėja priešiškus geostrateginius 
ketinimus Sąjungos atžvilgiu, ši 
priklausomybė yra nesuderinama su 
Sąjungos strateginio savarankiškumo 
siekiais;

Or. fr
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Pakeitimas 132
Pietro Fiocchi

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad kasybos leidimuose 
turėtų būti nustatyti visų svarbiausiųjų 
žaliavų tinkamo atgavimo reikalavimai; 
ragina Komisiją skubiai įgyvendinti 
Parlamento reikalavimus, išdėstytus 
2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje dėl 
Kasybos atliekų direktyvos įgyvendinimo2;

4. ragina Komisiją skubiai įgyvendinti 
Parlamento reikalavimus, išdėstytus 
2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje dėl 
Kasybos atliekų direktyvos įgyvendinimo;

__________________ __________________
2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132. 2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132.

Or. en

Pakeitimas 133
Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad kasybos leidimuose 
turėtų būti nustatyti visų svarbiausiųjų 
žaliavų tinkamo atgavimo reikalavimai; 
ragina Komisiją skubiai įgyvendinti 
Parlamento reikalavimus, išdėstytus 
2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje dėl 
Kasybos atliekų direktyvos įgyvendinimo2;

4. mano, kad kasybos leidimuose 
turėtų būti nustatyti svarbiausiųjų žaliavų 
kasybos atliekų tinkamo valdymo 
reikalavimai; ragina Komisiją skubiai 
įgyvendinti Parlamento reikalavimus, 
išdėstytus 2017 m. balandžio 27 d. 
rezoliucijoje dėl Kasybos atliekų 
direktyvos įgyvendinimo2;

__________________ __________________
2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132. 2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132.

Or. en

Pakeitimas 134
Marek Paweł Balt
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad kasybos leidimuose 
turėtų būti nustatyti visų svarbiausiųjų 
žaliavų tinkamo atgavimo reikalavimai; 
ragina Komisiją skubiai įgyvendinti 
Parlamento reikalavimus, išdėstytus 
2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje dėl 
Kasybos atliekų direktyvos įgyvendinimo2;

4. mano, kad kasybos leidimuose 
turėtų būti nustatyti svarbiausiųjų žaliavų 
kasybos atliekų tinkamo valdymo 
reikalavimai; ragina Komisiją skubiai 
įgyvendinti Parlamento reikalavimus, 
išdėstytus 2017 m. balandžio 27 d. 
rezoliucijoje dėl Kasybos atliekų 
direktyvos įgyvendinimo;

__________________ __________________
2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132. 2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132.

Or. en

Pakeitimas 135
Sylvia Limmer

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad kasybos leidimuose 
turėtų būti nustatyti visų svarbiausiųjų 
žaliavų tinkamo atgavimo reikalavimai; 
ragina Komisiją skubiai įgyvendinti 
Parlamento reikalavimus, išdėstytus 
2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje dėl 
Kasybos atliekų direktyvos įgyvendinimo2;

4. mano, kad kasybos leidimuose 
turėtų būti nustatyti visų svarbiausiųjų 
žaliavų tinkamo atgavimo reikalavimai; 
primena 2017 m. balandžio 27 d. 
Parlamento rezoliuciją dėl Kasybos 
atliekų direktyvos įgyvendinimo2;

__________________ __________________
2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132. 2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132.

Or. de

Pakeitimas 136
Adam Jarubas
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad kasybos leidimuose 
turėtų būti nustatyti visų svarbiausiųjų 
žaliavų tinkamo atgavimo reikalavimai; 
ragina Komisiją skubiai įgyvendinti 
Parlamento reikalavimus, išdėstytus 
2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje dėl 
Kasybos atliekų direktyvos įgyvendinimo2;

4. mano, kad kasybos leidimuose 
turėtų būti nustatyti svarbiausiųjų žaliavų 
tinkamo atgavimo reikalavimai, jei tai 
įmanoma ir tvaru (pvz., nenaudojant 
pernelyg daug energijos ir cheminių 
medžiagų); ragina Komisiją įgyvendinti 
Parlamento reikalavimus, išdėstytus 
2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje dėl 
Kasybos atliekų direktyvos įgyvendinimo2;

__________________ __________________
2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132. 2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132.

Or. en

Pakeitimas 137
Sara Matthieu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad kasybos leidimuose 
turėtų būti nustatyti visų svarbiausiųjų 
žaliavų tinkamo atgavimo reikalavimai; 
ragina Komisiją skubiai įgyvendinti 
Parlamento reikalavimus, išdėstytus 
2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje dėl 
Kasybos atliekų direktyvos įgyvendinimo2;

4. mano, kad kasybos leidimuose ir 
koncesijose turėtų būti nustatyti visų 
svarbiausiųjų žaliavų tinkamo atgavimo ir 
perdirbimo reikalavimai; ragina Komisiją 
skubiai įgyvendinti Parlamento 
reikalavimus, išdėstytus 2017 m. balandžio 
27 d. rezoliucijoje dėl Kasybos atliekų 
direktyvos įgyvendinimo2; pakartoja, kad 
klausimynas, šiuo metu naudojamas kaip 
ataskaitų teikimo sistema pagal direktyvos 
18 straipsnį, neatitinka paskirties, ir prašo 
Komisijos sukurti suderintą, skaitmeninę 
ir skaidrią ES registracijos sistemą, kuri 
būtų pagrįsta suderintomis kasybos 
atliekų apibrėžtimis bei apdorojimo 
kriterijais ir apimtų visus atitinkamus 
duomenis apie poveikį aplinkai, įskaitant 
atliekų telkinių turinio koncentraciją; 
prašo Komisijos nustatyti didžiausias 
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sieros ir sunkiųjų metalų koncentracijos 
ribas atliekų įrenginiuose, kad būtų 
lengviau išgauti svarbiausiąsias žaliavas 
iš kasybos atliekų ir sumažinti galimą 
rūgščių nutekėjimą ir taršą;

__________________ __________________
2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132. 2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132.

Or. en

Pakeitimas 138
Susana Solís Pérez, Emma Wiesner, Andreas Glück

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad kasybos leidimuose 
turėtų būti nustatyti visų svarbiausiųjų 
žaliavų tinkamo atgavimo reikalavimai; 
ragina Komisiją skubiai įgyvendinti 
Parlamento reikalavimus, išdėstytus 
2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje dėl 
Kasybos atliekų direktyvos įgyvendinimo2;

4. mano, kad kasybos leidimuose 
turėtų būti nustatyti visų ekonomiškai ir 
techniškai išgautinų svarbiausiųjų žaliavų 
tinkamo atgavimo, taip pat labai svarbaus 
svarbiausiųjų žaliavų kasybos atliekų 
tvarkymo reikalavimai; ragina Komisiją 
skubiai įgyvendinti Parlamento 
reikalavimus, išdėstytus 2017 m. balandžio 
27 d. rezoliucijoje dėl Kasybos atliekų 
direktyvos įgyvendinimo2;

__________________ __________________
2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132. 2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132.

Or. en

Pakeitimas 139
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad kasybos leidimuose 
turėtų būti nustatyti visų svarbiausiųjų 

4. mano, kad kasybos leidimuose 
turėtų būti nustatyti visų svarbiausiųjų 
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žaliavų tinkamo atgavimo reikalavimai; 
ragina Komisiją skubiai įgyvendinti 
Parlamento reikalavimus, išdėstytus 
2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje dėl 
Kasybos atliekų direktyvos įgyvendinimo2;

žaliavų tinkamo atgavimo reikalavimai ir 
tikslai; ragina Komisiją skubiai įgyvendinti 
Parlamento reikalavimus, išdėstytus 
2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje dėl 
Kasybos atliekų direktyvos 
įgyvendinimo[1]; [1] OL C 298, 2018 8 23, 
p. 132.

__________________ __________________
2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132. 2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132.

Or. en

Pakeitimas 140
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad kasybos leidimuose 
turėtų būti nustatyti visų svarbiausiųjų 
žaliavų tinkamo atgavimo reikalavimai; 
ragina Komisiją skubiai įgyvendinti 
Parlamento reikalavimus, išdėstytus 
2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje dėl 
Kasybos atliekų direktyvos įgyvendinimo2;

4. mano, kad kasybos leidimai turėtų 
būti išduodami gavus tikras visų 
svarbiausiųjų žaliavų tinkamo atgavimo 
garantijas; ragina Komisiją skubiai 
įgyvendinti Parlamento reikalavimus, 
išdėstytus 2017 m. balandžio 27 d. 
rezoliucijoje dėl Kasybos atliekų 
direktyvos įgyvendinimo2;

__________________ __________________
2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132. 2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132.

Or. fr

Pakeitimas 141
Maria Arena

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad kasybos leidimuose 
turėtų būti nustatyti visų svarbiausiųjų 

4. mano, kad kasybos leidimuose 
turėtų būti nustatyti visų svarbiausiųjų 
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žaliavų tinkamo atgavimo reikalavimai; 
ragina Komisiją skubiai įgyvendinti 
Parlamento reikalavimus, išdėstytus 
2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje dėl 
Kasybos atliekų direktyvos įgyvendinimo2;

žaliavų saugaus, veiksmingo ir tvaraus 
atgavimo reikalavimai; ragina Komisiją 
skubiai įgyvendinti Parlamento 
reikalavimus, išdėstytus 2017 m. balandžio 
27 d. rezoliucijoje dėl Kasybos atliekų 
direktyvos įgyvendinimo2;

__________________ __________________
2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132. 2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132.

Or. en

Pakeitimas 142
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad kasybos leidimuose 
turėtų būti nustatyti visų svarbiausiųjų 
žaliavų tinkamo atgavimo reikalavimai; 
ragina Komisiją skubiai įgyvendinti 
Parlamento reikalavimus, išdėstytus 
2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje dėl 
Kasybos atliekų direktyvos įgyvendinimo2;

4. mano, kad kasybos leidimuose 
turėtų būti nustatyti visų svarbiausiųjų 
žaliavų tinkamo, saugaus ir tvaraus 
atgavimo reikalavimai; ragina Komisiją 
skubiai įgyvendinti Parlamento 
reikalavimus, išdėstytus 2017 m. balandžio 
27 d. rezoliucijoje dėl Kasybos atliekų 
direktyvos įgyvendinimo2;

__________________ __________________
2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132. 2 OL C 298, 2018 8 23, p. 132.

Or. en

Pakeitimas 143
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad 2020 m. rugpjūčio 
5 d. priimtoje Jungtinių Tautų Aplinkos 
apsaugos programoje yra nustatytas 
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naujas pasaulinis saugaus kasybos 
pramonės atliekų valdymo standartas; 
primena, kad šis standartas taikomas 
visam atliekų tvarkymo įrenginių 
gyvavimo ciklui – nuo vietos atrankos, 
projektavimo ir gamybos, valdymo bei 
stebėsenos iki uždarymo ir laikotarpio po 
uždarymo; kadangi ji apima tokias temas 
kaip paveiktos bendruomenės ir 
integruota duomenų bazė; atliekų 
perdirbimo įrenginių projektavimas, 
statyba, eksploatavimas ir stebėsena; 
vadyba ir valdymas, avarijų likvidavimo 
veiksmai ir ilgalaikis atkūrimas; viešas 
informacijos skelbimas ir galimybė su ja 
susipažinti;

Or. fr

Pakeitimas 144
Maria Arena

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją ypač daug 
dėmesio skirti kasybos projektų po 
gavybos etapui ir svarbiausiųjų žaliavų 
gyvavimo ciklo pabaigai pagal atliekų 
hierarchiją, kaip apibrėžta Atliekų 
pagrindų direktyvoje, ir ypač tuo atveju, 
kai svarbiausiosios žaliavos taip pat 
priskiriamos pavojingoms medžiagoms; 
primena savo 2021 m. vasario 10 d. 
rezoliucijoje dėl naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano1a pateiktus 
reikalavimus dėl Atliekų vežimo 
direktyvos persvarstymo;
__________________
1a Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040.

Or. en
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Pakeitimas 145
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina Komisiją išnagrinėti 
galimybes įtraukti naująjį Jungtinių 
Tautų Aplinkos apsaugos programoje 
nustatytą naują pasaulinį saugaus 
kasybos pramonės atliekų valdymo 
standartą į Sąjungos teisę, jį plėtoti ir 
platinti visose vidaus rinkoje veikiančių ir 
svarbiausias žaliavas naudojančių 
importo įmonių vertės grandinėse;

Or. fr

Pakeitimas 146
Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina atlikti išsamų vertinimą dėl 
kasybos sektoriaus įtraukimo į 
Pramoninių išmetamųjų teršalų 
direktyvos taikymo sritį;

5. ragina atlikti išsamų ES ir 
nacionalinės teisės aktų, taikomų kasybos 
sektoriui, vertinimą, susijusį su 
aplinkosaugos reikalavimais;

Or. en

Pakeitimas 147
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Pascal Canfin, Jan Huitema

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina atlikti išsamų vertinimą dėl 
kasybos sektoriaus įtraukimo į Pramoninių 

5. ragina atlikti išsamų vertinimą dėl 
gavybos ciklo etapų, kurie galėtų būti 
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išmetamųjų teršalų direktyvos taikymo 
sritį;

įtraukti į Pramoninių išmetamųjų teršalų 
direktyvos taikymo sritį; be to, remiantis 
šiuo vertinimu, ragina Komisiją 
persvarstyti Direktyvą 2010/75/ES dėl 
pramoninių išmetamųjų teršalų (PIT);

Or. en

Pakeitimas 148
Sara Matthieu, Stanislav Polčák

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina atlikti išsamų vertinimą dėl 
kasybos sektoriaus įtraukimo į Pramoninių 
išmetamųjų teršalų direktyvos taikymo 
sritį;

5. ragina atlikti išsamų vertinimą dėl 
kasybos sektoriaus įtraukimo į Pramoninių 
išmetamųjų teršalų direktyvos taikymo 
sritį; mano, kad didelis kasybos veiklos 
poveikis aplinkai, vidutiniškas kasybos 
projektų dydis, taršos valdymo standartų, 
taikomų kasybos vietoms visoje Europoje, 
skirtumai ir galimas svarbiausiųjų žaliavų 
kasybos veiklos išplėtimas Europoje yra 
svarbūs kasybos sektoriaus įtraukimo į 
PIT taikymo sritį aspektai; siūlo nustatyti 
geriausius prieinamus gamybos būdus 
(GPGB) dėl kasyklų atkūrimo, visų pirma 
susijusius su dirvožemiu ir vandeniu;

Or. en

Pakeitimas 149
Stanislav Polčák

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina atlikti išsamų vertinimą dėl 
kasybos sektoriaus įtraukimo į Pramoninių 
išmetamųjų teršalų direktyvos taikymo 

5. ragina atlikti išsamų vertinimą dėl 
kasybos sektoriaus įtraukimo į PAV 
direktyvos, Direktyvos dėl atsakomybės už 
aplinkos apsaugą ir Pramoninių 
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sritį; išmetamųjų teršalų direktyvos taikymo 
sritį;

Or. en

Pakeitimas 150
Jessica Polfjärd

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina atlikti išsamų vertinimą dėl 
kasybos sektoriaus įtraukimo į Pramoninių 
išmetamųjų teršalų direktyvos taikymo 
sritį;

5. ragina atlikti išsamų vertinimą dėl 
galimo kasybos sektoriaus įtraukimo į 
Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvos 
taikymo sritį;

Or. en

Pakeitimas 151
Tudor Ciuhodaru

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad būtina kurti 
papildomus mokslinių tyrimų ir inovacijų 
projektus, kad būtų sumažintas žaliavų 
gavybos ir perdirbimo poveikis aplinkai, 
ypač tuo atveju, kai įgyvendinami 
projektai, kuriems reikalingas brangus ir 
teršiantis gavybos ir perdirbimo procesas;

Or. ro

Pakeitimas 152
Christophe Hansen

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pagrindinis atsparumo, susijusio 
su svarbiausiosiomis žaliavomis, didinimo 
tikslas – nustatyti didesnio tvarumo ir 
saugumo užtikrinimo pagrindą, ir taikymo 
sritis turėtų būti išplėsta visoms 
žaliavoms, įskaitant antrines žaliavas, 
kurios sudaro strategiškai svarbų 
pagrindinių vertės grandinių elementą;

Or. en

Pakeitimas 153
Maria Arena

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją priimti griežtus 
techninius kriterijus siekiant apibrėžti, 
kas yra tvarios investicijos į kasybos 
sektorių pagal ES taksonomijos 
įgyvendinimo taisykles (Deleguotasis 
aktas dėl ES taksonomijos pagal klimato 
srities tikslus);

Or. en

Pakeitimas 154
Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. įsitikinęs, kad gaminių draustinių 
teritorijose turėtų būti uždrausta kasyba; 
ragina Komisiją įvertinti teisėkūros 
galimybes siekiant užtikrinti, kad vietos 
bendruomenės būtų visapusiškai įtrauktos į 

6. pabrėžia, kad svarbu nuosekliai 
taikyti galiojančius ES ir nacionalinės 
teisės aktus kasybai gamtinių draustinių 
teritorijose; ragina Komisiją įvertinti 
teisėkūros galimybes siekiant užtikrinti, 
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leidimų išdavimo procedūras naujiems 
pramonės ar kasybos projektams.

kad vietos bendruomenės būtų visapusiškai 
įtrauktos į leidimų išdavimo procedūras 
naujiems pramonės ar kasybos projektams.

Or. en

Pakeitimas 155
Adam Jarubas

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. įsitikinęs, kad gaminių draustinių 
teritorijose turėtų būti uždrausta kasyba; 
ragina Komisiją įvertinti teisėkūros 
galimybes siekiant užtikrinti, kad vietos 
bendruomenės būtų visapusiškai įtrauktos į 
leidimų išdavimo procedūras naujiems 
pramonės ar kasybos projektams.

6. yra įsitikinęs, kad kasyba gamtinių 
draustinių teritorijose turėtų apsiriboti 
būtinais projektais, atsižvelgiant į žaliavų 
poreikį, kad būtų pasiekti žaliojo kurso 
tikslai, ir turėtų būti griežtai laikomasi 
galiojančių ES ir nacionalinės teisės aktų; 
ragina Komisiją įvertinti teisėkūros 
galimybes siekiant užtikrinti, kad vietos 
bendruomenės būtų visapusiškai įtrauktos į 
leidimų išdavimo procedūras naujiems 
pramonės ar kasybos projektams.

Or. en

Pakeitimas 156
Jessica Polfjärd

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. įsitikinęs, kad gaminių draustinių 
teritorijose turėtų būti uždrausta kasyba; 
ragina Komisiją įvertinti teisėkūros 
galimybes siekiant užtikrinti, kad vietos 
bendruomenės būtų visapusiškai įtrauktos į 
leidimų išdavimo procedūras naujiems 
pramonės ar kasybos projektams.

6. mano, kad ypač daug dėmesio turi 
būti skiriama kasybai gaminių draustinių 
teritorijose, įskaitant griežtą Sąjungos ir 
nacionalinės teisės įgyvendinimą ir 
galimą ES acquis peržiūrą; ragina 
Komisiją įvertinti teisėkūros galimybes 
siekiant užtikrinti, kad vietos 
bendruomenės būtų visapusiškai įtrauktos į 
leidimų išdavimo procedūras naujiems 
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pramonės ar kasybos projektams.

Or. en

Pakeitimas 157
Pietro Fiocchi

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. įsitikinęs, kad gaminių draustinių 
teritorijose turėtų būti uždrausta kasyba; 
ragina Komisiją įvertinti teisėkūros 
galimybes siekiant užtikrinti, kad vietos 
bendruomenės būtų visapusiškai įtrauktos 
į leidimų išdavimo procedūras naujiems 
pramonės ar kasybos projektams.

6. yra įsitikinęs, kad gamtinių 
draustinių teritorijose turėtų būti uždrausta 
kasyba.

Or. en

Pakeitimas 158
Sylvia Limmer, Pietro Fiocchi

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. įsitikinęs, kad gaminių draustinių 
teritorijose turėtų būti uždrausta kasyba; 
ragina Komisiją įvertinti teisėkūros 
galimybes siekiant užtikrinti, kad vietos 
bendruomenės būtų visapusiškai įtrauktos į 
leidimų išdavimo procedūras naujiems 
pramonės ar kasybos projektams.

6. įsitikinęs, kad gamtinių draustinių 
teritorijose turėtų būti uždrausta kasyba; vis 
dėlto pripažįsta, kad reikia ieškoti 
tinkamų sprendimų dėl svarbiausiųjų 
medžiagų gavybos; ragina Komisiją 
įvertinti teisėkūros galimybes siekiant 
užtikrinti, kad vietos bendruomenės būtų 
visapusiškai įtrauktos į leidimų išdavimo 
procedūras naujiems pramonės ar kasybos 
projektams ir kad būtų sudaryta galimybė 
vaikų darbo išgaunant žaliavas trečiosiose 
valstybėse atveju pradėti tyrimą; ragina 
persvarstyti mineralinių medžiagų 
gavybos politiką, kai tai susiję su žaliavų 
teikimu elektra varomų automobilių 
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baterijoms ir jų perdirbimui, jei nustatomi 
su tuo susiję aplinkos būklės blogėjimo 
atvejai ir žmogaus teisių pažeidimai.

Or. de

Pakeitimas 159
Stanislav Polčák

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. įsitikinęs, kad gaminių draustinių 
teritorijose turėtų būti uždrausta kasyba; 
ragina Komisiją įvertinti teisėkūros 
galimybes siekiant užtikrinti, kad vietos 
bendruomenės būtų visapusiškai įtrauktos 
į leidimų išdavimo procedūras naujiems 
pramonės ar kasybos projektams.

6. yra įsitikinęs, kad vietovėse, 
turinčiose ypatingą vertę gamtos ir (arba) 
biologinės įvairovės išsaugojimo, 
kraštovaizdžio apsaugos ar tradicinių 
čiabuvių ar vietos bendruomenių 
požiūriu, turėtų būti uždrausta kasyba; 
ragina Komisiją įvertinti teisėkūros 
galimybes siekiant užtikrinti, kad 
visuomenė, kuriai turi arba gali turėti 
įtakos leidimų išdavimo procedūros 
naujiems pramonės ar kasybos projektams 
arba kuri yra suinteresuotos tokiais 
projektais, įskaitant nevyriausybines 
organizacijas, skatinančias aplinkos 
apsaugą, ir vietos bendruomenės būtų 
visapusiškai įtrauktos į tokias procedūras.

Or. en

Pakeitimas 160
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. įsitikinęs, kad gaminių draustinių 
teritorijose turėtų būti uždrausta kasyba; 
ragina Komisiją įvertinti teisėkūros 
galimybes siekiant užtikrinti, kad vietos 

6. yra įsitikinęs, kad gamtinių 
draustinių teritorijose turėtų būti uždrausta 
kasyba ir kad atkūrimas turėtų būti 
privalomas vykdant kasybos veiklą šiose 
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bendruomenės būtų visapusiškai įtrauktos į 
leidimų išdavimo procedūras naujiems 
pramonės ar kasybos projektams.

vietovėse; ragina Komisiją įvertinti 
teisėkūros galimybes siekiant užtikrinti, 
kad vietos bendruomenės būtų visapusiškai 
įtrauktos į leidimų išdavimo procedūras 
naujiems pramonės ar kasybos projektams.

Or. en

Pakeitimas 161
Traian Băsescu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. įsitikinęs, kad gaminių draustinių 
teritorijose turėtų būti uždrausta kasyba; 
ragina Komisiją įvertinti teisėkūros 
galimybes siekiant užtikrinti, kad vietos 
bendruomenės būtų visapusiškai įtrauktos į 
leidimų išdavimo procedūras naujiems 
pramonės ar kasybos projektams.

6. yra įsitikinęs, kad gaminių 
draustinių teritorijose turėtų būti uždrausta 
kasyba ir kad istorinių užterštų kasybos 
vietų ekologinės atkūrimo programos turi 
būti realistiškos ir laipsniškos, daugiausia 
dėmesio skiriant žemės naudojimo po 
kasyklų uždarymo įvertinimui ir 
neatidėliotinam socialinių ir ekonominių 
atkūrimo programų įgyvendinimui 
kasyklų uždarymo teritorijose, kad būtų 
pasiektas trumpalaikis ir ilgalaikis 
ekologinis ir socialinis bei ekonominis 
stabilumas šiuose regionuose; ragina 
Komisiją įvertinti teisėkūros galimybes 
siekiant užtikrinti, kad vietos 
bendruomenės būtų visapusiškai įtrauktos į 
leidimų išdavimo procedūras naujiems 
pramonės ar kasybos projektams ir kad 
būtų pakankamai lėšų darbo jėgos 
perkvalifikavimui, darbo vietų kūrimui ir 
socialiniam stabilumui užtikrinti kasyklų 
uždarymo vietose.

Or. ro

Pakeitimas 162
Sara Matthieu, Maria Arena
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. įsitikinęs, kad gaminių draustinių 
teritorijose turėtų būti uždrausta kasyba; 
ragina Komisiją įvertinti teisėkūros 
galimybes siekiant užtikrinti, kad vietos 
bendruomenės būtų visapusiškai įtrauktos 
į leidimų išdavimo procedūras naujiems 
pramonės ar kasybos projektams.

6. yra įsitikinęs, kad gamtinių 
draustinių teritorijose, t. y. „Natura 2000“ 
ir Ramsaro teritorijose, kitose valstybės 
nustatytose ir viršvalstybinės apsaugos 
teritorijose (pvz., UNESCO pasaulio 
paveldo objektuose), čiabuvių ir 
bendruomenės apsaugos zonose (angl. 
ICCA), taip pat jūrų gelmėse ir Arkties 
teritorijose, turėtų būti uždrausta kasyba; 
todėl ragina Komisiją atitinkamai 
persvarstyti Paukščių ir Buveinių 
direktyvas; ragina Komisiją įvertinti 
teisėkūros galimybes pagal Espo ir 
Orhuso konvencijas siekiant užtikrinti, kad 
vietos bendruomenės turėtų teisę į 
veiksmingą, įtraukų ir privalomą 
dalyvavimą leidimų išdavimo procedūrose 
ir visais kasybos projekto etapais, 
įgyvendinant naujus kasybos tyrimų ir 
gavybos projektus ir vykdant esamų 
kasyklų išplėtimą.

Or. en

Pakeitimas 163
Tudor Ciuhodaru

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. įsitikinęs, kad gaminių draustinių 
teritorijose turėtų būti uždrausta kasyba; 
ragina Komisiją įvertinti teisėkūros 
galimybes siekiant užtikrinti, kad vietos 
bendruomenės būtų visapusiškai įtrauktos į 
leidimų išdavimo procedūras naujiems 
pramonės ar kasybos projektams.

6. yra įsitikinęs, kad gaminių 
draustinių teritorijose turėtų būti uždrausta 
kasyba ir bet kokia medžiagų paieškos ir 
eksploatavimo veikla; ragina Komisiją 
įvertinti teisėkūros galimybes siekiant 
užtikrinti, kad vietos bendruomenės būtų 
visapusiškai įtrauktos į leidimų išdavimo 
procedūras naujiems pramonės ar kasybos 
projektams, taip pat į tarpregioninį ir 
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tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

Or. ro

Pakeitimas 164
Sara Cerdas

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. įsitikinęs, kad gaminių draustinių 
teritorijose turėtų būti uždrausta kasyba; 
ragina Komisiją įvertinti teisėkūros 
galimybes siekiant užtikrinti, kad vietos 
bendruomenės būtų visapusiškai įtrauktos į 
leidimų išdavimo procedūras naujiems 
pramonės ar kasybos projektams.

6. yra įsitikinęs, kad gaminių 
draustinių teritorijose turėtų būti uždrausta 
kasyba; ragina Komisiją įvertinti teisėkūros 
galimybes siekiant užtikrinti, kad vietos 
bendruomenės būtų visapusiškai įtrauktos į 
leidimų išdavimo procedūras naujiems 
pramonės ar kasybos projektams; pabrėžia, 
kad tvirtinant tokius projektus reikia 
atlikti nepriklausomą ir objektyvų 
poveikio vertinimą.

Or. pt

Pakeitimas 165
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. įsitikinęs, kad gaminių draustinių 
teritorijose turėtų būti uždrausta kasyba; 
ragina Komisiją įvertinti teisėkūros 
galimybes siekiant užtikrinti, kad vietos 
bendruomenės būtų visapusiškai įtrauktos į 
leidimų išdavimo procedūras naujiems 
pramonės ar kasybos projektams.

6. reikalauja, kad, kaip nurodyta 
IUCN tarptautinėse rekomendacijose, 
gaminių draustinių teritorijose ir visų 
kategorijų saugomose teritorijose būtų 
uždrausta kasyba; ragina Komisiją įvertinti 
įvairias teisėkūros galimybes siekiant 
užtikrinti, kad vietos bendruomenės būtų 
visapusiškai įtrauktos į leidimų išdavimo 
procedūras naujiems pramonės ar kasybos 
projektams; ragina Sąjungą ir valstybes 
nares suteikti teisines garantijas 
socialinėje ir aplinkosaugos srityje, visų 
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pirma laisvą ir informuotą išankstinį visų 
vietos bendruomenių sutikimą bei 
veiksmingas teisių gynimo priemones, 
valdomas nepriklausomų organizacijų ir 
stebėsenos institucijų, kurioms nebūdingi 
jokie interesų konfliktai.

Or. fr

Pakeitimas 166
Silvia Modig, Manuel Bompard

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. įsitikinęs, kad gaminių draustinių 
teritorijose turėtų būti uždrausta kasyba; 
ragina Komisiją įvertinti teisėkūros 
galimybes siekiant užtikrinti, kad vietos 
bendruomenės būtų visapusiškai įtrauktos į 
leidimų išdavimo procedūras naujiems 
pramonės ar kasybos projektams.

6. yra įsitikinęs, kad gamtinių 
draustinių teritorijose turėtų būti uždrausta 
kasyba ir kasybos naudingųjų iškasenų 
tyrinėjimas, visų pirma teritorijose, 
įtrauktose į „Natura 2000“ tinklą ; ragina 
Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto siekiant 
užtikrinti, kad vietos bendruomenės būtų 
visapusiškai įtrauktos į demokratiškus 
sprendimų priėmimo procesus naujiems 
pramonės ar kasybos projektams, ir, 
rengiant pasiūlymo projektą, ypač daug 
dėmesio skirti čiabuvių teisėms; pabrėžia, 
kad kasybos projektai turi sulaukti ES 
piliečių pritarimo, o bendruomenės turi 
turėti „teisę nepritarti“ naujiems kasybos 
projektams savo vietinėje aplinkoje.

Or. en

Pakeitimas 167
Susana Solís Pérez, Jan Huitema, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. įsitikinęs, kad gaminių draustinių 
teritorijose turėtų būti uždrausta kasyba; 
ragina Komisiją įvertinti teisėkūros 
galimybes siekiant užtikrinti, kad vietos 
bendruomenės būtų visapusiškai įtrauktos į 
leidimų išdavimo procedūras naujiems 
pramonės ar kasybos projektams.

6. primena, kad pagal tarptautines 
Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos 
(angl. IUCN) rekomendacijas aplinkai 
žalinga pramoninė veikla ir 
infrastruktūros plėtra turėtų būti 
uždraustos visų kategorijų saugomose 
teritorijose, todėl yra įsitikinęs, kad kasyba 
turėtų būti uždrausta saugomose 
teritorijose, kurios ES lygmeniu atitinka 
tas teritorijas, įtrauktas į „Natura 2000“ 
tinklą; ragina Komisiją įvertinti, kaip 
užtikrinti, kad vietos bendruomenės būtų 
įtrauktos į leidimų išdavimo procedūras 
naujiems pramonės ar kasybos projektams 
ir prireikus gauti kompensaciją.

Or. en

Pakeitimas 168
Christophe Hansen

Nuomonės projektas
6 dalies 1 pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

ragina Komisiją užtikrinti aukštesnius 
antrinių žaliavų standartus ir 
prieinamumą, persvarstant Atliekų vežimo 
reglamentą, kad atliekų rūšių, kurioms 
taikomas šis reglamentas, eksportas 
priimančiosiose šalyse būtų susietas su 
aplinkos ir socialiniais standartais, kurie 
atitinka to paties lygio ES standartus;

Or. en

Pakeitimas 169
Catherine Chabaud

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primena Parlamento poziciją1a, 
kuriuo pritariama tarptautiniam 
komercinės giliavandenės kasybos 
eksploatavimo licencijų moratoriumui, 
kol nebus tinkamai išnagrinėtas ir 
moksliškai ištirtas giliavandenės kasybos 
poveikis jūrų aplinkai, biologinei įvairovei 
ir žmonių veiklai jūroje ir kol nebus 
suvokta visa galima rizika; ragina 
Komisiją siekti šios pozicijos 
tarptautiniuose forumuose;
__________________
1a 2018 m. sausio 16 d. Europos 
Parlamento rezoliucija „Tarptautinis 
vandenynų valdymas. Mūsų vandenynų 
ateities darbotvarkė atsižvelgiant į 
darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m.“ 
(2017/2055(INI)) (2018/C 458/02).

Or. en

Pakeitimas 170
Maria Arena

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. apgailestauja dėl to, kad 
giliavandenės kasybos klausimas nėra 
nagrinėjamas ES svarbiausiųjų žaliavų 
strategijoje; primena Komisijos 
įsipareigojimą užtikrinti, kad tarptautinėje 
jūros dugno teritorijoje esantys jūrų 
mineralai nebūtų naudojami, kol nebus 
pakankamai ištirtas giliavandenės 
kasybos poveikis jūrų aplinkai, biologinei 
įvairovei ir žmogaus veiklai, kol nebus 
suprasta rizika ir kol nebus įrodyta, kad 
technologijos ir veiklos metodai 
nepadarys jokios rimtos žalos aplinkai, 
laikantis atsargumo principo1a, ir panašų 
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Parlamento1b bei Tarybos1c raginimą; 
ragina Komisiją paversti šį įsipareigojimą 
konkrečiais veiksmais siekiant apsaugoti 
šias labai pažeidžiamas ekosistemas;
__________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1590574123338&u
ri=CELEX:52020DC0380.
1b P8_TA(2018)0004.
1c https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0
001.

Or. en

Pakeitimas 171
Silvia Modig, Manuel Bompard

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pritaria Komisijos persvarstytoms 
valstybės pagalbos gairėms visuose 
susijusiuose sektoriuose, įskaitant tuos, 
kurie yra susiję su svarbiausiosiomis 
žaliavomis ir žiedine ekonomika, kad būtų 
pasiekti Europos žaliojo kurso tikslai 
taikant „teisingos pertvarkos“ principą; 
pabrėžia, kad siekiant tvariai naudoti 
svarbiausiąsias žaliavas ir teisingai bei 
įtraukiai pereiti prie visiškai žiedinės 
ekonomikos reikės didelių viešojo ir 
privačiojo sektorių investicijų; pabrėžia 
mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimo 
vaidmenį kuriant aplinkai nekenkiančias 
dabartinių technologijų alternatyvas, visų 
pirma susijusias su baterijomis;

Or. en
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Pakeitimas 172
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primena, kad su kasyklomis 
susijusi įvairi paviršinių ir požeminių 
vandenų užteršimo rizika; pabrėžia, kad 
dėl šios taršos užkrečiami ar net 
išnaikinami vandens gyvūnai, net ir 
gyvenantys toli už kasyklų; kad ši tarša 
daro poveikį sausumos gyvūnams, 
geriantiems iš tokių vandens telkinių, ir 
augalų augimui; kad upių pakrančių 
gyventojai patiria pavojų užsikrėsti, nes 
vartoja užterštą vandenį ir jį vartojusius 
augalus bei gyvūnus;

Or. fr

Pakeitimas 173
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad svarbiausiųjų 
žaliavų kasyba yra vienas iš pagrindinių 
biologinės įvairovės nykimo ir miškų 
naikinimo veiksnių visame pasaulyje, 
todėl ragina Komisiją įvertinti jų gavybos, 
perdirbimo ir naudojimo poveikį 
biologinės įvairovės nykimui ir miškų 
naikinimui bei alinimui ES ir už jos ribų 
su svarbiausiosiomis žaliavomis 
susijusiuose dokumentuose, kaip antai 
Pramoninių išmetamųjų teršalų 
direktyvoje;

Or. en
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Pakeitimas 174
Marek Paweł Balt

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. reikalauja, kad Komisija nustatytų 
tvarių finansų taksonomijos kriterijus 
kasybos ir perdirbimo sektoriams, kad 
būtų galima užtikrinti būtinas 
technologijas žaliojo kurso tikslams 
įgyvendinti; pabrėžia, kad svarbu 
nukreipti naujas investicijas į veiklą, kuri 
suteikia galimybę sparčiau padidinti 
klimato ir aplinkosauginį veiksmingumą; 
ragina sukurti finansavimo sistemą, kuri 
padėtų sektoriuje įgyvendinti ES poveikio 
klimatui neutralumo ir nulinės taršos 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 175
Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad reikia tvarių 
finansavimo kriterijų kasybos gavybos ir 
perdirbimo sektoriuose; pabrėžia, kokios 
svarbios svarbiausiosios žaliavos 
įgyvendinant žaliąjį kursą ir valdant bei 
remiant dvejopą žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką; pabrėžia, kad reikia nukreipti 
būtinas investicijas į veiklą, kuria 
tiesiogiai prisidedama prie spartesnio 
aplinkosauginio ir klimato veiksmingumo 
gerinimo;

Or. en



AM\1230261LT.docx 97/113 PE692.608v01-00

LT

Pakeitimas 176
Susana Solís Pérez, Emma Wiesner, Andreas Glück, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją parengti tvaraus 
finansavimo taksonomijos kriterijus, 
kurie suteiktų galimybę pereiti prie ES 
neutralaus poveikio klimatui scenarijaus, 
taip pat padidintų Europos atsparumą ir 
atvirą strateginį savarankiškumą; 
supranta, kad įvairinimas yra labai 
svarbus užtikrinant svarbiausiųjų žaliavų 
tiekimo saugumą ir kad kasybos ir 
perdirbimo sektoriai yra būtini 
aprūpinant žaliojo kurso technologijomis;

Or. en

Pakeitimas 177
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurélia Beigneux, Annika Bruna

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad ES strateginis 
savarankiškumas turi būti grindžiamas 
tiekimo saugumo užtikrinimu, naujų 
įgūdžių formavimu, praktinės patirties 
palaikymu ir moksliniais tyrimais 
aukštajame moksle ir vykdant pramonės 
procesus, taip pat tausiu technologijų 
naudojimu;

Or. fr

Pakeitimas 178
Stanislav Polčák
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Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad perėjimas prie mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos neturi sukelti naujų aplinkos 
ir socialinių problemų ES ar trečiosiose 
šalyse, ir primygtinai ragina Komisiją ir 
valstybes nares tinkamai spręsti mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
poveikio ištekliams svarbiausiųjų žaliavų 
srityje klausimą;

Or. en

Pakeitimas 179
Christophe Hansen

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją pradėti taikyti 
specialias finansines priemones, 
susijusias su moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, susietais su atliekų 
perdirbimu ir atnaujinimu, taip pat 
procesais, suteikiančiais galimybę išgauti 
žaliavas iš kasybos liekanų, šachtų atliekų 
ir sudėtinių srautų;

Or. en

Pakeitimas 180
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primena, kad atsakingas tiekimas 
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ir išsamus patikrinimas yra pagrindiniai 
žaliavų vertės grandinės klausimai ir kad, 
atsižvelgiant į didelę ES priklausomybę 
nuo importo, būtina užtikrinti tvarų ir 
atsakingą tiekimą iš trečiųjų šalių;

Or. en

Pakeitimas 181
Silvia Modig, Manuel Bompard

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pripažįsta mažesnį elektrifikuotų 
transporto priemonių poveikį aplinkai, 
palyginti su vidaus degimo varikliais 
varomais automobiliais; atkreipia dėmesį 
į tai, kad, nepaisant santykinių 
pranašumų, elektrifikuotų transporto 
priemonių gamyba ir naudojimas 
prisideda prie aplinkos problemų, 
išgaunant svarbiausiąsias medžiagas ir 
daugeliu kitų būdų; pabrėžia, kad tikrai 
tvari transporto politika negali būti 
grindžiama vidaus degimo varikliais 
varomų automobilių pakeitimu 
elektrifikuotomis transporto priemonėmis, 
bet paverčiant vaikščiojimą, važiavimą 
dviračiu ir viešąjį transportą svarbiausiu 
politikos prioritetu, ypač miestų 
teritorijose; pabrėžia tokio tvaraus 
transporto politikos požiūrio naudą 
aplinkai ir visuomenės sveikatai; 

Or. en

Pakeitimas 182
Stanislav Polčák

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina Komisiją užtikrinti, kad į 
ES importuojamos svarbiausiosios 
žaliavos būtų gaminamos teisėtai, kartu 
laikantis išsamaus patikrinimo 
reikalavimų žmogaus teisių (be kita ko, 
vaikų ir darbuotojų) ir čiabuvių teisių bei 
aplinkos apsaugos srityse; palankiai 
vertina tai, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. 
visapusiškai taikomas Reglamentas (ES) 
2017/821 dėl konflikto zonų naudingųjų 
iškasenų; vis dėlto mano, kad reglamentas 
turėtų būti platesnių užmojų tiek 
naudingųjų iškasenų, tiek įpareigojimų 
atžvilgiu, ir ragina Komisiją persvarstyti 
reglamentą iki 2023 m.;

Or. en

Pakeitimas 183
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, kad kasybos metu į 
atmosferą išmetami teršalai, todėl blogėja 
oro kokybė; kad šiais teršalais taip pat 
gali būti užkrėsti dideli žemės plotai; kad 
jie reikšmingai prisideda prie miškų 
nykimo ir biologinės įvairovės praradimo; 
kad visa ši tarša sunkiai sutrikdo 
ekosistemas;

Or. fr

Pakeitimas 184
Christophe Hansen

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. siekdama užtikrinti lengvesnį 
bendrųjų įmonių steigimąsi trečiosiose 
šalyse, kuriose yra daug išteklių, visų 
pirma Pietų Amerikoje, Afrikoje ir 
Vakarų Balkanuose, ES turėtų siekti 
pasinaudoti visomis turimomis 
priemonėmis, ypač prekybos susitarimais 
ir strateginėmis partnerystėmis; tačiau tai 
turėtų būti atliekama laikantis 
aukščiausių atsakingo tiekimo ir verslo 
elgesio standartų;

Or. en

Pakeitimas 185
Marek Paweł Balt

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. prašo Komisijos užtikrinti 
svarbiausiųjų žaliavų veiksmų plano ir 
Cheminių medžiagų strategijos tvarumui 
užtikrinti suderinamumą, įskaitant 
veiksmingas rizikos valdymo priemones, 
kuriomis garantuojamas saugus 
pagrindinių metalų naudojimas ir 
perdirbimas be galimų pakaitalų;

Or. en

Pakeitimas 186
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. primena, kad gamtos išteklių 



PE692.608v01-00 102/113 AM\1230261LT.docx

LT

kontrolė pernelyg dažnai sudaro sąlygas 
ginkluotiesiems konfliktams ar socialinei 
nelygybei ir kad Sąjunga turėtų atsižvelgti 
į tokią riziką, visų pirma spręsdama šį 
klausimą svarbiausiųjų žaliavų, 
išgaunamų trečiosiose šalyse, politikoje;

Or. en

Pakeitimas 187
Maria Arena

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. mano, kad bet kurios priemonės, 
kuriomis siekiama paspartinti kasybos 
projektus ir sudaryti jiems palankesnes 
sąlygas pagal geresnio reglamentavimo 
darbotvarkę, jokiu būdu neturėtų pakenkti 
aplinkai, socialinei apsaugai ir kartu 
užtikrinti visuomenės dalyvavimą;

Or. en

Pakeitimas 188
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurélia Beigneux, Sylvia Limmer, Annika Bruna

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, kad spartus augimas 
atsinaujinančių energijos išteklių 
technologijų srityje sukelia didesnę 
priklausomybę nuo svarbiausiųjų žaliavų, 
skaitant retųjų žemių elementus;

Or. fr
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Pakeitimas 189
Silvia Modig, Manuel Bompard

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. yra susirūpinęs dėl vandenynų, 
jūrų ir jūrų išteklių, įskaitant rūšis ir 
ekosistemas, aplinkos būklės Europos 
Sąjungoje ir visame pasaulyje; pabrėžia, 
kad giliavandenė kasyba kelia didelį 
potencialų pavojų dėl žvejybos trikdymo, 
vandens taršos, akustinės taršos ir 
buveinių naikinimo; ragina uždrausti 
giliavandenės kasybos veiklą ES 
vandenyse, o Sąjunga ir jos valstybės 
narės turėtų skatinti tokį moratoriumą 
visame pasaulyje;

Or. en

Pakeitimas 190
Marek Paweł Balt

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. ragina Komisiją užtikrinti 
specialias finansines priemones 
investicijų planams remti ir mokslinių 
tyrimų ir inovacijų fondams užtikrinti, 
visų pirma sprendžiant šiuos klausimus: 
atliekų perdirbimo ir konkretaus bei 
esminio iš atliekų gautų medžiagų 
tobulinimo; technologijų ir procesų, 
suteikiančių galimybę išgauti vertingas 
žaliavas iš kasybos liekanų, šachtų atliekų 
ir sudėtinių srautų;

Or. en
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Pakeitimas 191
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. primena, kad šiai plėtrai 
reikalingos kasybos srityje suvartojama 
ypač daug vandens, todėl poreikis gali 
kirstis su vietos gyventojų poreikiais, ypač 
regionuose, kuriems būdinga vandens 
stoka; pabrėžia, kad apie 70 proc. šešių 
pagrindinių kasybos įmonių kasyklų yra 
šalyse, kuriose vandens trūksta;

Or. fr

Pakeitimas 192
Stanislav Polčák

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. sutinka, kad svarbiausiųjų žaliavų 
pakeitimas žaliavomis, kurios nėra 
svarbiausiosios žaliavos, bet pasižymi 
panašiu veikimu (pakaitalai), yra svarbus 
būdas sumažinti priklausomybę 
svarbiausiųjų žaliavų srityje nuo trečiųjų 
šalių, ir prašo Komisijos ir valstybių narių 
užtikrinti ilgalaikę paramą moksliniams 
tyrimams šioje srityje, įskaitant finansines 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 193
Silvia Modig, Manuel Bompard

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. pabrėžia, kad dėl klimato kaitos 
Šiaurės ir Pietų ašigaliai sparčiau šyla nei 
vietovės, esančios arčiau Pusiaujo; 
pabrėžia šių teritorijų pažeidžiamumą ir 
ypatingus sunkumus mažinant žalą 
aplinkai dėl atšiaurių gamtos sąlygų; 
pažymi, kad Antarkties sutarties Aplinkos 
apsaugos protokolu (Madrido protokolas) 
draudžiama kasyba Antarktidoje; 
atkreipia dėmesį į tai, kad Grenlandijos 
paklotinėse uolienose yra retųjų žemių 
mineralų telkiniai, kurie sukėlė 
tarptautinį susidomėjimą kasybos 
pramonėje; ragina Sąjungą remti 
Grenlandijos vyriausybę kuriant ir 
įgyvendinant aukšto lygio ir tvarų kasybos 
srities reglamentavimą, pritaikytą prie 
vietinių gamtos sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 194
Marek Paweł Balt

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. mano, kad ES turi naudoti visas 
turimas priemones, įskaitant prekybos 
susitarimus ir strategines partnerystes, 
kad sudarytų sąlygas lengvesniam ES 
bendrųjų įmonių steigimui trečiosiose 
šalyse, kuriose yra daug išteklių, visų 
pirma Afrikoje ir Pietų Amerikoje, kartu 
visuomet atsižvelgiant į atsakingą tiekimą 
ir geriausią verslo patirtį; taip pat labai 
svarbu įtraukti Vakarų Balkanų šalis į ES 
tiekimo grandinę;

Or. en
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Pakeitimas 195
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. primena, kad dėl kasybos vietos 
gyventojai patiria netiesioginius vandens, 
oro ir dirvožemio taršos padarinius bei 
didelį poveikį sveikatai;

Or. fr

Pakeitimas 196
Marek Paweł Balt

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. mano, kad svarbu išplėsti 
atsparumo, susijusio su svarbiausiosiomis 
žaliavomis, taikymo sritį, siekiant 
galutinio tikslo – sukurti didesnio 
tvarumo ir saugumo užtikrinimo 
pagrindą; ES pramonės žaliavų tiekimo 
saugumas ir tvarumas turėtų apimti ne tik 
svarbiausiąsias žaliavas, bet ir visas 
žaliavas (įskaitant antrines žaliavas), 
kurios yra strateginė pagrindinių vertės 
grandinių dalis;

Or. en

Pakeitimas 197
Silvia Modig, Manuel Bompard

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. atkreipia dėmesį į tai, jog visoje ES 
yra daugybė įrodymų, kad kasybos srityje 
nesilaikoma ES teisės aktų; primygtinai 
ragina Komisiją ir valstybes nares dėti 
daugiau pastangų siekiant užtikrinti 
teisinės valstybės principo laikymąsi ir 
užkirsti kelią ES teisės pažeidimams 
kasybos sektoriuje; pabrėžia, kad 
bendruomenės, kurioms kasyba daro 
neigiamą poveikį, turi turėti tinkamas 
priemones, kad galėtų kreiptis į teismą dėl 
žalos aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 198
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. pabrėžia, kad kasybos sukeliama 
tarša daro tiesioginį poveikį vietos 
gyventojų pragyvenimo lėšoms ir per ilgą 
laiką gali juos paskatinti išsikraustyti 
kitur;

Or. fr

Pakeitimas 199
Silvia Modig, Manuel Bompard

Nuomonės projektas
6 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6f. pabrėžia, kad Europos žaliasis 
kursas ir jo iniciatyvos, pvz., ekologinio 
ūkininkavimo didinimas ir anglies 
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neišskiriančio plieno gamybos skatinimas, 
ne tik sumažins įvairų poveikį aplinkai, 
bet ir padidins Sąjungos ir jos valstybių 
narių savarankiškumą svarbiausiųjų 
žaliavų srityje; mano, kad žaliosios 
pertvarkos privalumai taip pat turėtų būti 
apsvarstyti strateginio savarankiškumo 
požiūriu, o ne tik siauru ekonominiu ar 
aplinkos požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 200
Marek Paweł Balt

Nuomonės projektas
6 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6f. ragina Komisiją užtikrinti didesnį 
tvarių antrinių žaliavų prieinamumą ir 
aukštesnę jų kokybę; siekiant užtikrinti 
Europos savarankiškumą ir saugų 
tiekimą, būtina sparčiai ir veiksmingai 
persvarstyti esamas priemones, pvz., 
Atliekų vežimo reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 201
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
6 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6f. pabrėžia, kad kasybos plėtra, ypač 
miškingų vietovių pavertimas kasyklomis, 
kelia ypač didelį pavojų vietos 
gyventojams ir pažeidžia jų teises;

Or. fr
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Pakeitimas 202
Silvia Modig, Manuel Bompard

Nuomonės projektas
6 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6g. primena savo 2020 m. spalio 8 d. 
pasiūlyme dėl Europos klimato teisės 
akto1a pateiktą reikalavimą, kad Sąjungos 
institucijos ir visos valstybės narės turėtų 
kuo anksčiau ir ne vėliau kaip iki 2025 m. 
laipsniškai panaikinti visas tiesiogines ir 
netiesiogines aplinkai kenksmingas 
subsidijas; pabrėžia, kad visos su 
svarbiausiosiomis žaliavomis susijusios 
valstybės subsidijos turėtų būti teikiamos 
laikantis žalos nedarymo principo;
__________________
1a Priimti tekstai, P9_TA(2020) 0253.

Or. en

Pakeitimas 203
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
6 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6g. primena, kad gavybos veikla 
daugiausia vykdoma besivystančiose 
šalyse, kur pagal darbo teisės normas 
suteikiama gerokai mažesnė apsauga, ir 
kad dėl darbo sąlygų gavybos įmonėse 
kyla pavojus kasyklų darbuotojų sveikatai 
ir gyvybei;

Or. fr
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Pakeitimas 204
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
6 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6h. pabrėžia, kad ypač didelė rizika, 
susijusi su darbuotojų sauga ir sveikata, 
kyla mažose kasyklose; kad būtent šiose 
kasyklose daugiausia naudojamas vaikų 
darbas;

Or. fr

Pakeitimas 205
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
6 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6i. mano, jog svarbiausia, kad 
Sąjunga, kurdama standartus, visame 
pasaulyje užtikrintų, kad kasybos 
sektoriuje būtų visapusiškai gerbiamos 
žmogaus teisės, sukurtos orios darbo 
sąlygos, būtų kuo labiau sumažintas 
kasybos poveikis vandens tiekimui vietos 
gyventojams ir jų sveikatai, būtų atsargiai 
valdomi ištekliai ir naudojamas 
dirvožemis, būtų išvengta bet kokio 
vandens, oro ar dirvožemio užteršimo, 
miškų nykimo ar biologinės įvairovės 
praradimo;

Or. fr

Pakeitimas 206
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
6 j dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6j. mano, jog svarbiausia, kad 
Sąjunga nustatytų vidaus rinkoje 
veikiančių įmonių pareigą atlikti išsamų 
patikrinimą, kad importo įmonės, kaip 
antai įmonės, kurios yra galutinės 
svarbiausiųjų žaliavų vartotojos, 
nustatytų, įvertintų, išvengtų, nutrauktų 
ar sušvelnintų galimą ir (arba) tikrą 
kasybos žalingą poveikį žmogaus teisėms 
ir aplinkai bei apie tai praneštų; pabrėžia, 
kad svarbiausia užtikrinti 
nukentėjusiesiems galimybę iš tikrųjų 
pasinaudoti teisinėmis teisių gynimo 
priemonėmis; todėl palankiai vertina 
2021 m. kovo 10 d. Europos Parlamento 
rezoliuciją, kurioje pateikiamos 
rekomendacijos Komisijai dėl įmonių 
pareigos atlikti išsamų patikrinimą ir 
atsakomybės;

Or. fr

Pakeitimas 207
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
6 k dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6k. mano, kad būsimasis pasienio 
anglies dioksido korekcinis mechanizmas 
turėtų būti taikomas išmetamiesiems 
teršalams, susijusiems su kasyba ir 
svarbiausiųjų žaliavų importu;

Or. fr

Pakeitimas 208
Manuel Bompard
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Nuomonės projektas
6l dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6l. ragina Komisiją ir valstybes 
nares kurti su svarbiausiųjų žaliavų 
importu susijusių išmetamųjų teršalų 
kiekio mažinimo strategijas, skirtas 
atskiroms platinimo grandinėms, 
kartu su suinteresuotaisiais 
subjektais nustatant privalomus 
kiekybinius tikslus ir remiantis 
esamomis plačiausio užmojo 
iniciatyvomis;

Or. fr

Pakeitimas 209
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
6m dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6m. primena, kad didelę garsinę taršą 
vandenynuose sukelia seisminis 
žvalgymas ir po vandeniu atliekami 
gręžimo darbai; kad vandens aplinka yra 
ypač jautri garsinei taršai; kad ši žmogaus 
sukelta garsinė tarša daro tiesioginį, o 
kartais ir mirtiną poveikį daugeliui jūrų 
gyvūnų, visų pirma bangininiams;

Or. fr

Pakeitimas 210
Manuel Bompard

Nuomonės projektas
6 n dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6n. mano, kad jūrų dugne esančių 
retųjų žemių elementų klodų 
eksploatavimas sukeltų dramatiškus 
padarinius; pabrėžia, kad kasybos 
pasekmės giliuosiuose vandenyse galėtų 
būti didžiulės, sunkios ir paveikiančios 
daugelį kartų, o pagrindinis jų poveikis 
būtų rūšių praradimas ir ekosistemų 
nykimas.

Or. fr


