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Pakeitimas 1
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi pereinant prie efektyvaus 
išteklių naudojimo ir neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos, grindžiamos 
žiedinės ekonomikos principais, paisoma 
planetos galimybių ir atsisakoma 
priklausomybės nuo naudojamų išteklių ir 
žaliavų, masinio vartojimo ir atliekų 
gamybos;

Or. en

Pakeitimas 2
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi žiedinės ekonomikos 
tikslas – užtikrinti uždarus ir lėtesnius 
medžiagų, gaminių ir išteklių ciklus 
pakartotinai naudojant, dalijantis, taisant, 
atnaujinant, perdirbant, skatinant 
sąveikumą ir ilgesnę gaminių naudojimo 
trukmę;

Or. en

Pakeitimas 3
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi uždari medžiagų ciklai ir 
trumpesnės tiekimo grandinės galiausiai 
lems pridėtinę vertę ES vidaus rinkoje, 
inovacijas, užimtumą ir 
konkurencingumą, sykiu užtikrinant 
aukšto lygio vartotojų apsaugą ir 
darnumą;

Or. en

Pakeitimas 4
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi bendroji rinka yra galinga 
priemonė, kurią reikia naudoti kuriant 
tvarius ir žiedinius gaminius ir 
technologijas ir kuri turėtų atspindėti 
aplinkos, ekonominius, socialinius ir 
etinius aspektus;

Or. en

Pakeitimas 5
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
E konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

E. kadangi investavimas į žiedinės 
gamybos modelius ir pakartotinio 
naudojimo bei taisymo sektorių yra 
ekonominių ir socialinių galimybių 
šaltinis, kuria darbo vietas ir didina 
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pramonės konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 6
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
F konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

F. kadangi COVID-19 krizė parodė, 
kad reikia atsparios ekonomikos, 
pagrįstos darniomis ir trumpesnėmis 
tiekimo grandinėmis;

Or. en

Pakeitimas 7
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
G konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

G. kadangi pagal Europos žaliąjį 
susitarimą plataus užmojo teisės aktais, 
kaip apibrėžta 2020 m. kovo mėn. 
paskelbtame Žiedinės ekonomikos 
veiksmų plane, turėtų būti siekiama 
sumažinti bendrą ES gamybos ir 
vartojimo poveikį aplinkai ir ištekliams, o 
pagrindiniai prioritetai turėtų būti išteklių 
naudojimo efektyvumas, nulinė tarša, 
užtikrinimas, kad nebūtų kenksmingų ir 
toksinių medžiagų poveikio, ir atliekų 
prevencija;

Or. en
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Pakeitimas 8
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

- 1. pažymi, kad vienas ES pilietis per 
metus vidutiniškai pagamina daugiau 
kaip 450 kg atliekų, iš kurių 27 proc. 
nenaudojamos ir neperdirbamos; ragina 
skubiai gerinti perdirbimo pramonę ir 
sukurti Europos sistemą, kuria būtų 
didinamas atliekų perdirbimas;

Or. fr

Pakeitimas 9
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. palankiai vertina Žiedinės 
ekonomikos veiksmų planą ir Komisijos 
ketinimą parengti konkrečias priemones, 
kuriomis būtų siekiama didinti gaminių 
patvarumą, pakartotinio panaudojimo, 
tobulinimo ir taisymo galimybes, taip pat 
kovoti su priešlaikiniu gaminių 
nusidėvėjimu; pabrėžia, kad būtina 
suteikti galimybių vartotojams rinktis 
geresnius vartojimo modelius, suteikiant 
jiems aiškios ir patikimos informacijos 
apie gaminių naudojimo trukmę, 
aplinkosauginį veiksmingumą ir galimybę 
juos taisyti; ragina Komisiją remti ir 
plėtoti ekonomines priemones, kuriomis 
būtų užtikrinamas ekonominis darnaus 
pasirinkimo pranašumas;

Or. en
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Pakeitimas 10
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
-1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1a. atsižvelgdamas į didelius ES 
valstybių atliekų perdirbimo ir naudojimo 
skirtumus, ragina Komisiją imtis veiksmų, 
kad būtų skubiai sustiprinta perdirbimo 
pramonė valstybėse, kurioms to reikia;

Or. fr

Pakeitimas 11
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Karen Melchior

Nuomonės projektas
-1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1a. pabrėžia, kad siekiant Europai 
sėkmingai pereiti prie tvarios ir žiedinės 
ekonomikos, būtina išbaigti ir sustiprinti 
bendrąją rinką; ragina Komisiją ir 
valstybes nares šalinti esamas reguliavimo 
ir su reguliavimu nesusijusias kliūtis, 
atsirandančias dėl ribojamųjų ir 
sudėtingų nacionalinių taisyklių, ribotų 
administracinių pajėgumų ir netinkamo 
ES taisyklių perkėlimo į nacionalinę teisę 
ir vykdymo užtikrinimo; ragina lanksčiau 
ir skaidriau valdyti vidaus rinką, vykdant 
veiksmingesnę tarpusavio peržiūrą ir 
taikant geresnes stebėsenos ir veiklos 
rezultatų priemones;

Or. en

Pakeitimas 12
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad tvarių gaminių 
pateikimas vidaus rinkai turėtų tapti norma 
ir ragina parengti horizontaliąją Tvarių 
gaminių pagrindų direktyvą, kurioje būtų 
nustatyti privalomi minimalūs visų 
produktų patvarumo, sąveikumo, taisymo, 
atnaujinimo, pakartotinio naudojimo ir 
perdirbimo reikalavimai, taip pat papildomi 
konkretiems produktams taikomi 
reikalavimai;

1. mano, kad tvarių gaminių gamyba 
ir pateikimas vidaus rinkai turėtų tapti 
norma ir ragina parengti horizontaliąją 
Tvarių gaminių pagrindų direktyvą, kurioje 
būtų nustatyti privalomi minimalūs visų 
produktų patvarumo, sąveikumo, taisymo, 
atnaujinimo, pakartotinio naudojimo ir 
perdirbimo reikalavimai projektavimo, 
gamybos ir prekybos etapais, taip pat 
papildomi konkretiems produktams 
taikomi reikalavimai; be to, ragina laiku 
pateikti tokį išsamų pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto ir jo 
toliau nebeatidėlioti, siekiant prisidėti prie 
ES ekonomikos atsigavimo po COVID-19 
krizės;

Or. en

Pakeitimas 13
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad tvarių gaminių 
pateikimas vidaus rinkai turėtų tapti norma 
ir ragina parengti horizontaliąją Tvarių 
gaminių pagrindų direktyvą, kurioje būtų 
nustatyti privalomi minimalūs visų 
produktų patvarumo, sąveikumo, taisymo, 
atnaujinimo, pakartotinio naudojimo ir 
perdirbimo reikalavimai, taip pat 
papildomi konkretiems produktams 
taikomi reikalavimai;

1. mano, kad tvarių gaminių 
pateikimas vidaus rinkai turėtų tapti 
norma; ragina parengti Tvarių gaminių 
pagrindų direktyvą, kurioje būtų nustatyti 
privalomi minimalūs produktų patvarumo, 
sąveikumo, taisymo, atnaujinimo, 
pakartotinio naudojimo ir perdirbimo 
reikalavimai, atskiriant skirtingas 
produktų kategorijas ir atsižvelgiant į 
rinkos ir technologijų pokyčius; pabrėžia, 
kad deramai veikiančiai ir darniai 
bendrajai rinkai labai svarbu plataus 
užmojo ES sektorių politika, taip pat 
tinkamas ir veiksmingas esamų taisyklių 
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įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimas 14
Beata Mazurek

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad tvarių gaminių 
pateikimas vidaus rinkai turėtų tapti norma 
ir ragina parengti horizontaliąją Tvarių 
gaminių pagrindų direktyvą, kurioje būtų 
nustatyti privalomi minimalūs visų 
produktų patvarumo, sąveikumo, taisymo, 
atnaujinimo, pakartotinio naudojimo ir 
perdirbimo reikalavimai, taip pat 
papildomi konkretiems produktams 
taikomi reikalavimai;

1. mano, kad tvarių gaminių 
pateikimas vidaus rinkai turėtų tapti norma 
ir ragina Komisiją įvertinti, ar reikia ir ar 
galima būtų taikyti horizontaliąją Tvarių 
gaminių pagrindų direktyvą, kurioje būtų 
nustatytos produktų kategorijos ir 
minimalūs produktų, kurių atžvilgiu tokie 
reikalavimai techniškai pagrįsti ir kurie 
gali labai prisidėti siekiant Žiedinės 
ekonomikos veiksmų plane nustatytų 
tikslų, patvarumo, sąveikumo, taisymo, 
atnaujinimo, pakartotinio naudojimo ir 
perdirbimo reikalavimai; ragina Komisiją 
glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis 
narėmis ir su suinteresuotaisiais 
subjektais, parengiant atvirąjį tokių 
produktų sąrašą;

Or. pl

Pakeitimas 15
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad tvarių gaminių 
pateikimas vidaus rinkai turėtų tapti norma 
ir ragina parengti horizontaliąją Tvarių 
gaminių pagrindų direktyvą, kurioje būtų 

1. mano, kad tiek valstybių narių, tiek 
trečiųjų valstybių tvarių gaminių 
pateikimas vidaus rinkai turėtų tapti norma 
ir ragina parengti horizontaliąją Tvarių 
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nustatyti privalomi minimalūs visų 
produktų patvarumo, sąveikumo, taisymo, 
atnaujinimo, pakartotinio naudojimo ir 
perdirbimo reikalavimai, taip pat papildomi 
konkretiems produktams taikomi 
reikalavimai;

gaminių pagrindų direktyvą, kurioje būtų 
nustatyti privalomi minimalūs visų 
produktų patvarumo, sąveikumo, vartotojo 
ar įgaliotojo specialisto atliekamo 
taisymo, atnaujinimo, pakartotinio 
naudojimo ir perdirbimo reikalavimai, taip 
pat papildomi konkretiems produktams 
taikomi reikalavimai; todėl Komisija turi 
pateikti aiškią ir suprantamą tvarių 
produktų apibrėžtį;

Or. en

Pakeitimas 16
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad tvarių gaminių 
pateikimas vidaus rinkai turėtų tapti norma 
ir ragina parengti horizontaliąją Tvarių 
gaminių pagrindų direktyvą, kurioje būtų 
nustatyti privalomi minimalūs visų 
produktų patvarumo, sąveikumo, taisymo, 
atnaujinimo, pakartotinio naudojimo ir 
perdirbimo reikalavimai, taip pat 
papildomi konkretiems produktams 
taikomi reikalavimai;

1. mano, kad tvarių gaminių 
pateikimas vidaus rinkai turėtų būti norma 
ir palankiai vertina pažangą, padarytą 
įgyvendinant Ekologinio projektavimo 
direktyvą (2009/125/EB) ir Ekologinio 
ženklinimo reglamentą (66/2010);

Or. en

Pakeitimas 17
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad tvarių gaminių 
pateikimas vidaus rinkai turėtų tapti norma 

1. mano, kad tvarių gaminių 
pateikimas vidaus rinkai turėtų palaipsniui 
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ir ragina parengti horizontaliąją Tvarių 
gaminių pagrindų direktyvą, kurioje būtų 
nustatyti privalomi minimalūs visų 
produktų patvarumo, sąveikumo, taisymo, 
atnaujinimo, pakartotinio naudojimo ir 
perdirbimo reikalavimai, taip pat 
papildomi konkretiems produktams 
taikomi reikalavimai;

tapti norma, ragina Komisiją pasiūlyti 
tvarių gaminių politikos strategiją, kurioje 
būtų nustatyti privalomi minimalūs 
produktų kategorijų reikalavimai didinti 
energijos vartojimo efektyvumą, gerinti 
patvarumą, sąveikumą, taisymą, 
atnaujinimą, pakartotinį naudojimą ir 
perdirbimą, atsižvelgiant į specifines 
skirtingų produktų kategorijų ypatybes;

Or. en

Pakeitimas 18
Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad tvarių gaminių 
pateikimas vidaus rinkai turėtų tapti norma 
ir ragina parengti horizontaliąją Tvarių 
gaminių pagrindų direktyvą, kurioje būtų 
nustatyti privalomi minimalūs visų 
produktų patvarumo, sąveikumo, taisymo, 
atnaujinimo, pakartotinio naudojimo ir 
perdirbimo reikalavimai, taip pat papildomi 
konkretiems produktams taikomi 
reikalavimai;

1. mano, kad tvarių gaminių 
pateikimas vidaus rinkai turėtų tapti norma 
ir ragina Komisiją įvertinti, ar reikia ir ar 
galima būtų taikyti horizontaliąją Tvarių 
gaminių pagrindų direktyvą, kurioje būtų 
nustatytos produktų kategorijos ir 
privalomi minimalūs visų produktų 
patvarumo, sąveikumo, taisymo, 
atnaujinimo, pakartotinio naudojimo ir 
perdirbimo reikalavimai, taip pat papildomi 
konkretiems produktams taikomi 
reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 19
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
1 dalis



PE652.282v01-00 12/62 AM\1212785LT.docx

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad tvarių gaminių 
pateikimas vidaus rinkai turėtų tapti norma 
ir ragina parengti horizontaliąją Tvarių 
gaminių pagrindų direktyvą, kurioje būtų 
nustatyti privalomi minimalūs visų 
produktų patvarumo, sąveikumo, taisymo, 
atnaujinimo, pakartotinio naudojimo ir 
perdirbimo reikalavimai, taip pat papildomi 
konkretiems produktams taikomi 
reikalavimai;

1. mano, kad tvarių gaminių 
pateikimas vidaus rinkai turėtų tapti norma 
ir ragina parengti horizontaliąją Tvarių 
gaminių pagrindų direktyvą, kurioje būtų 
nustatyti privalomi minimalūs visų 
produktų patvarumo, sąveikumo, taisymo, 
atnaujinimo, pakartotinio naudojimo ir 
perdirbimo reikalavimai ir sprendžiama 
pavojingų cheminių medžiagų naudojimo 
problema, taip pat nustatomi papildomi 
konkretiems produktams taikomi 
reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 20
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, jog užtikrinimas, kad 
nebūtų cheminių medžiagų ir kitų 
kenksmingų toksinių medžiagų poveikio, 
yra būtina saugios žiedinės ekonomikos 
sąlyga; todėl ragina Komisiją imtis 
reguliavimo priemonių siekiant pašalinti 
chemines ir toksiškas medžiagas iš 
vartojimo prekių, kad būtų užtikrintas kuo 
aukštesnis vartotojų saugos lygis;

Or. en

Pakeitimas 21
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad svarbu vartotojams 
vienašališkai neperkelti papildomų 
išlaidų, susijusių su naujuoju Žiedinės 
ekonomikos veiksmų planu; be to, būtina 
nustatyti visas priemones, siekiant 
laisvosios rinkos ekonomikos ir 
konkurencingumo išsaugojimo 
tarptautinės konkurencijos aplinkoje;

Or. en

Pakeitimas 22
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atsižvelgdamas į tai, kad 
optimizuojamas esamų ES politikos 
priemonių veiksmingumas ir jų indėlis į 
žiedinę ekonomiką, prašo Komisijos 
vengti jų dubliavimosi ir neatitikimų, 
apsvarstant sinergijos galimybes ir 
reguliariai peržiūrint, ar esama bendro 
įvairių politikos priemonių nuoseklumo;

Or. en

Pakeitimas 23
Beata Mazurek

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją imtis veiksmų 
siekiant sukurti suderintą antrinių žaliavų 
rinką, kuri leistų Europos įmonėms 
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pasiekti masto ekonomiją ir efektyvų 
išteklių naudojimą, taigi dėl to kainos 
vartotojams taptų patrauklesnės;

Or. pl

Pakeitimas 24
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad žiedinės ekonomikos 
strategija turi derėti su bendra Europos 
strategija kovos su visuotiniu atšilimu ir 
aplinkos apsaugos srityse;

Or. fr

Pakeitimas 25
Beata Mazurek

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina atsižvelgti į neigiamą 
COVID-19 pandemijos poveikį valstybėse 
narėse įgyvendinant daugialypį planą dėl 
laipsniško perėjimo prie tvarios, tausiai 
išteklius naudojančios ekonomikos 
sistemos;

Or. pl

Pakeitimas 26
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad Europos ekonomikos 
gaivinimo planas suteikia galimybę 
pradėti plataus užmojo ekonomikos 
perėjimą prie tvarių gamybos būdų;

Or. fr

Pakeitimas 27
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad standartizacija yra 
labai svarbi įgyvendinant tvarių gaminių 
politiką, nes joje pateikiamos patikimos 
tokių savybių, kaip patvarumas ir 
pataisomumas, apibrėžtys, rodikliai ir 
patikrinimai; primygtinai reikalauja, kad 
standartai būtų parengti laiku ir 
atsižvelgiant į realias naudojimo sąlygas; 
pabrėžia, kad būtina reformuoti 
standartizacijos procesą siekiant užtikrinti 
įtraukesnį ir skaidresnį visų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir 
nuosekliai integruoti tvarumo aspektą 
nustatant standartus;

2. pabrėžia, kad savanoriška 
standartizacija yra labai svarbi 
įgyvendinant tvarių gaminių politiką, nes 
joje pateikiamos patikimos tokių savybių, 
kaip patvarumas ir pataisomumas, 
apibrėžtys, rodikliai ir patikrinimai; 
primygtinai reikalauja, kad standartai būtų 
parengti laiku ir atsižvelgiant į realias 
naudojimo sąlygas; pabrėžia, kad būtina 
įvertinti poreikį reformuoti standartizacijos 
procesą siekiant užtikrinti įtraukesnį ir 
skaidresnį visų atitinkamų suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimą, sykiu apsaugant 
darnaus įmonių inovacijų ir naujų 
technologijų plėtojimo galimybes, ir 
nuosekliai integruoti tvarumo aspektą 
nustatant standartus;

Or. en

Pakeitimas 28
Biljana Borzan, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Sylvie 
Guillaume, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad standartizacija yra 
labai svarbi įgyvendinant tvarių gaminių 
politiką, nes joje pateikiamos patikimos 
tokių savybių, kaip patvarumas ir 
pataisomumas, apibrėžtys, rodikliai ir 
patikrinimai; primygtinai reikalauja, kad 
standartai būtų parengti laiku ir 
atsižvelgiant į realias naudojimo sąlygas; 
pabrėžia, kad būtina reformuoti 
standartizacijos procesą siekiant užtikrinti 
įtraukesnį ir skaidresnį visų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir 
nuosekliai integruoti tvarumo aspektą 
nustatant standartus;

2. pabrėžia, kad standartizacija yra 
labai svarbi įgyvendinant tvarių gaminių 
politiką, nes joje pateikiamos patikimos 
tokių savybių, kaip patvarumas ir 
pataisomumas, apibrėžtys, rodikliai ir 
patikrinimai, ir nustatant minimaliuosius 
gaminių projektavimo rinkai 
reikalavimus; primygtinai reikalauja, kad 
standartai būtų parengti laiku ir 
atsižvelgiant į realias naudojimo sąlygas; 
pabrėžia, kad būtina reformuoti 
standartizacijos procesą siekiant užtikrinti 
įtraukesnį ir skaidresnį visų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir 
nuosekliai integruoti tvarumo aspektą 
nustatant standartus;

Or. en

Pakeitimas 29
Beata Mazurek

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad standartizacija yra 
labai svarbi įgyvendinant tvarių gaminių 
politiką, nes joje pateikiamos patikimos 
tokių savybių, kaip patvarumas ir 
pataisomumas, apibrėžtys, rodikliai ir 
patikrinimai; primygtinai reikalauja, kad 
standartai būtų parengti laiku ir 
atsižvelgiant į realias naudojimo sąlygas; 
pabrėžia, kad būtina reformuoti 
standartizacijos procesą siekiant užtikrinti 
įtraukesnį ir skaidresnį visų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir 
nuosekliai integruoti tvarumo aspektą 
nustatant standartus;

2. pabrėžia, kad standartizacija yra 
labai svarbi įgyvendinant tvarių gaminių 
politiką, nes joje pateikiamos patikimos 
tokių savybių, kaip patvarumas ir 
pataisomumas, apibrėžtys, rodikliai ir 
patikrinimai; primygtinai reikalauja, kad 
standartai būtų parengti laiku ir 
atsižvelgiant į realias naudojimo sąlygas, 
tuo pat metu vengiant administracinių 
kliūčių; pabrėžia, kad būtina reformuoti 
standartizacijos procesą siekiant užtikrinti 
įtraukesnį ir skaidresnį visų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą;

Or. pl
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Pakeitimas 30
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad standartizacija yra 
labai svarbi įgyvendinant tvarių gaminių 
politiką, nes joje pateikiamos patikimos 
tokių savybių, kaip patvarumas ir 
pataisomumas, apibrėžtys, rodikliai ir 
patikrinimai; primygtinai reikalauja, kad 
standartai būtų parengti laiku ir 
atsižvelgiant į realias naudojimo sąlygas; 
pabrėžia, kad būtina reformuoti 
standartizacijos procesą siekiant užtikrinti 
įtraukesnį ir skaidresnį visų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir 
nuosekliai integruoti tvarumo aspektą 
nustatant standartus;

2. pabrėžia, kad standartizacija yra 
labai svarbi įgyvendinant tvarių gaminių 
politiką, nes joje pateikiamos patikimos jų 
savybių apibrėžtys, rodikliai ir 
patikrinimai; primygtinai reikalauja, kad 
Europos standartai būtų parengti laiku ir 
atsižvelgiant į realias naudojimo sąlygas; 
pabrėžia, kad būtina reformuoti ir stiprinti 
ESO standartizacijos procesą siekiant 
užtikrinti įtraukesnį ir skaidresnį visų 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą nustatant standartus;

Or. en

Pakeitimas 31
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad standartizacija yra 
labai svarbi įgyvendinant tvarių gaminių 
politiką, nes joje pateikiamos patikimos 
tokių savybių, kaip patvarumas ir 
pataisomumas, apibrėžtys, rodikliai ir 
patikrinimai; primygtinai reikalauja, kad 
standartai būtų parengti laiku ir 
atsižvelgiant į realias naudojimo sąlygas; 
pabrėžia, kad būtina reformuoti 
standartizacijos procesą siekiant užtikrinti 
įtraukesnį ir skaidresnį visų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir 

2. pabrėžia, kad standartizacija yra 
labai svarbi įgyvendinant tvarių gaminių 
politiką, nes joje pateikiamos patikimos 
tokių savybių, kaip patvarumas ir 
pataisomumas, apibrėžtys, rodikliai ir 
patikrinimai; primygtinai reikalauja, kad 
standartai būtų parengti laiku ir 
atsižvelgiant į realias naudojimo sąlygas; 
pabrėžia, kad būtina reformuoti 
standartizacijos procesą siekiant užtikrinti 
įtraukesnį ir skaidresnį visų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir 
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nuosekliai integruoti tvarumo aspektą 
nustatant standartus;

nuosekliai integruoti tvarumo ir taisymo 
galimybių aspektą nustatant standartus;

Or. fr

Pakeitimas 32
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. dar kartą ragina Komisiją 
įgyvendinti Direktyvos 2014/53/ES dėl 
radijo įrangos nuostatas ir nedelsiant 
priimti deleguotąjį aktą, pagal kurį būtų 
įdiegtas bendras kroviklis mobiliesiems 
telefonams, planšetiniams kompiuteriams, 
e. knygų skaitytuvams ir kitiems 
smulkiems ir vidutinio dydžio 
elektroniniams prietaisams, kaip 
visuotinės elektroninių atliekų kiekio 
mažinimo strategijos dalis; prašo 
Komisijos, siekiant užtikrinti didesnę 
naudą aplinkai, kartu parengti atsiejimo 
strategiją, kuria būtų užtikrinama, kad 
vartotojai nebūtų įpareigoti drauge su 
naujais prietaisais pirkti naujų kroviklių;

Or. en

Pakeitimas 33
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atsižvelgdamas į tai, kad 
savanoriški susitarimai pasirodė esą 
neveiksmingi siekiant tvaraus ir bendro 
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išmaniųjų telefonų ir smulkių bei 
vidutinio dydžio radijo įrenginių įkrovimo 
sprendimo, ragina Komisiją skubiai 
įgyvendinti būtinas priemones, kad būtų 
įdiegtas bendras kroviklis visiems 
smulkiems ir vidutinio dydžio 
elektroniniams prietaisams, siekiant kuo 
geriau užtikrinti įkrovimo galimybių, 
įskaitant belaidį įkrovimą, 
standartizavimą, suderinamumą ir 
sąveikumą;

Or. en

Pakeitimas 34
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena 2016 m. birželio 1 d. 
Komisijos komunikatą „21-ojo amžiaus 
Europos standartai“ ir darbą, susijusį su 
Bendra standartizacijos iniciatyva (BSI); 
ragina Komisiją toliau stiprinti BSI ir 
patvirtinti naujus veiksmus ir projektus, 
kuriais būtų gerinamas ESO veikimas; 

Or. en

Pakeitimas 35
Beata Mazurek

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad būtina skatinti ir kurti 
politiką, kuria būtų didinamas 
informuotumas, kuris yra žiedinės 
ekonomikos produktų paklausos 
pagrindas, taip pat remiami nauji ir 
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novatoriški verslo modeliai;

Or. pl

Pakeitimas 36
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad vietos tiekimo 
sistemos yra tvarios; todėl tvaraus 
produkto ar paslaugos apibrėžtimi turėtų 
skatinti į Europą sugrąžintą gamybą, 
perdirbimą Europoje ir taisymo Europoje 
galimybes;

Or. fr

Pakeitimas 37
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina priimti horizontaliąją 
gamybos strategiją, kad būtų galima 
geriau suprasti įvairius rinkos sektorius ir 
produktus;

Or. fr

Pakeitimas 38
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. yra tvirtai įsitikinęs, kad naujų 
kroviklių atsiejimas nuo parduodamo 
prietaiso yra būtinas siekiant, kad bet 
kokia iniciatyva ne tik būtų sutaupyta lėšų 
ir užtikrintas vartotojams naudingas 
patogumas, bet ir būtų didesnis poveikis 
aplinkai; pakartoja, jog norint, kad 
atsiejimas būtų naudingas vartotojams, jį 
reikia įgyvendinti pirma įdiegus bendrą 
visų smulkių ir vidutinio dydžio 
elektroninių prietaisų krovimo standartą;

Or. en

Pakeitimas 39
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą vartotojams sukurti galimybes 
toliau naudotis tvaraus vartojimo praktika; 
ragina nustatyti privalomą produktų 
ilgaamžiškumo ir taisymo galimybių 
ženklinimą ir sukurti taisymo vertinimą 
balais, taip pat minimalius informacijos 
reikalavimus; prašo, kad teisės į teisinę 
garantiją ir prievolės įrodyti perkėlimo 
taisyklės būtų išplėstos atsižvelgiant į 
produktų naudojimo trukmę, tiesioginės 
gamintojo atsakomybės įvedimą ir 
teisėkūros priemones, kuriomis būtų 
draudžiama praktika, lemianti ankstyvą 
nusidėvėjimą;

3. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą vartotojams sukurti galimybes 
toliau naudotis tvaraus vartojimo praktika; 
ragina nustatyti privalomą produktų 
patvarumo, t. y. numatomos produkto 
naudojimo trukmės, ir taisymo galimybių 
ženklinimą ir sukurti taisymo vertinimą 
balais, taip pat minimalius informacijos 
reikalavimus tiek reklamos procese, tiek 
prieš sudarant sutartį; prašo, kad teisės į 
teisinę garantiją ir prievolės įrodyti 
perkėlimo taisyklės būtų išplėstos 
atsižvelgiant į produktų naudojimo trukmę 
pagal Direktyvą 2019/771, tiesioginės 
gamintojo atsakomybės pardavėjo 
atžvilgiu įvedimą, siekiant skatinti 
gamintojus gaminti darnesnes ir 
patvaresnes prekes, ir teisėkūros 
priemones, kuriomis būtų draudžiama 
praktika, ribojanti gaminio naudojimo 
trukmę, pvz., užkertant kelią taisymui, 
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tyčia įveliant projektavimo defektą ar 
sulėtinant prietaiso veikimo spartą, 
lemianti ankstyvą nusidėvėjimą, neskaitant 
tų praktikų, kurios nurodytos Direktyvos 
2005/29/ES I priede;

Or. en

Pakeitimas 40
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior, Svenja Hahn

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą vartotojams sukurti galimybes 
toliau naudotis tvaraus vartojimo praktika; 
ragina nustatyti privalomą produktų 
ilgaamžiškumo ir taisymo galimybių 
ženklinimą ir sukurti taisymo vertinimą 
balais, taip pat minimalius informacijos 
reikalavimus; prašo, kad teisės į teisinę 
garantiją ir prievolės įrodyti perkėlimo 
taisyklės būtų išplėstos atsižvelgiant į 
produktų naudojimo trukmę, tiesioginės 
gamintojo atsakomybės įvedimą ir 
teisėkūros priemones, kuriomis būtų 
draudžiama praktika, lemianti ankstyvą 
nusidėvėjimą;

3. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą vartotojams sukurti galimybes 
toliau naudotis tvaraus vartojimo praktika; 
ragina nustatyti privalomą produktų 
ilgaamžiškumo ir taisymo galimybių 
ženklinimą ir sukurti taisymo vertinimą 
balais, taip pat minimalius informacijos 
reikalavimus; prašo, kad teisės į teisinę 
garantiją ir prievolės įrodyti perkėlimo 
taisyklės būtų išplėstos atsižvelgiant į 
produktų naudojimo trukmę, Komisijai 
atlikus tokių pasiūlymų poveikio kainų 
lygiui, numatomai gaminių naudojimo 
trukmei, komercinių garantijų sistemai ir 
nepriklausomoms taisymo paslaugoms 
vertinimą; ragina imtis priemonių, 
kuriomis gamintojai būtų skatinami 
projektavimo etape apsvarstyti gaminių 
patvarumą ir galimybę juos pataisyti, taip 
pat įvertinti galimybę nustatyti tiesioginę 
gamintojo atsakomybę; ragina taikyti 
teisėkūros priemones, kuriomis būtų 
draudžiama praktika, lemianti ankstyvą 
nusidėvėjimą;

Or. en

Pakeitimas 41
Beata Mazurek
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą vartotojams sukurti galimybes 
toliau naudotis tvaraus vartojimo praktika; 
ragina nustatyti privalomą produktų 
ilgaamžiškumo ir taisymo galimybių 
ženklinimą ir sukurti taisymo vertinimą 
balais, taip pat minimalius informacijos 
reikalavimus; prašo, kad teisės į teisinę 
garantiją ir prievolės įrodyti perkėlimo 
taisyklės būtų išplėstos atsižvelgiant į 
produktų naudojimo trukmę, tiesioginės 
gamintojo atsakomybės įvedimą ir 
teisėkūros priemones, kuriomis būtų 
draudžiama praktika, lemianti ankstyvą 
nusidėvėjimą;

3. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą vartotojams sukurti galimybes 
toliau naudotis tvaraus vartojimo praktika; 
ragina stiprinti dialogą su 
suinteresuotaisiais subjektais siekiant 
parengti suderintą neprivalomą produktų 
ilgaamžiškumo ir taisymo etikečių 
standartą, kuris sudarytų palankias 
sąlygas vartotojų sprendimų priėmimui; 
prašo, kad būtų atliktas atitinkamas 
tyrimas dėl teisės į teisinę garantiją ir 
prievolės įrodyti perkėlimo taisyklių 
išplėtimo pagrįstumo ir veiksmingumo 
atsižvelgiant į produktų naudojimo trukmę 
ir į tiesioginės gamintojo atsakomybės 
įvedimą ir kitas teisėkūros priemones, 
atliekant Direktyvos 2019/771 
persvarstymą; mano, kad patartina 
parengti tyrimų modelį, pagal kurį būtų 
tiriama praktika, lemianti ankstyvą 
produktų nusidėvėjimą, siekiant 
objektyviai ištirti į bendrąją rinką 
pateiktus produktus ir veiksmingai kovoti 
su šia praktika, jei ji nustatoma;

Or. pl

Pakeitimas 42
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą vartotojams sukurti galimybes 
toliau naudotis tvaraus vartojimo praktika; 
ragina nustatyti privalomą produktų 
ilgaamžiškumo ir taisymo galimybių 
ženklinimą ir sukurti taisymo vertinimą 

3. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą vartotojams sukurti galimybes 
toliau naudotis tvaraus vartojimo praktika 
užtikrinant, kad vartotojai galėtų gauti 
patikimą ir aktualią informaciją;
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balais, taip pat minimalius informacijos 
reikalavimus; prašo, kad teisės į teisinę 
garantiją ir prievolės įrodyti perkėlimo 
taisyklės būtų išplėstos atsižvelgiant į 
produktų naudojimo trukmę, tiesioginės 
gamintojo atsakomybės įvedimą ir 
teisėkūros priemones, kuriomis būtų 
draudžiama praktika, lemianti ankstyvą 
nusidėvėjimą;

Or. en

Pakeitimas 43
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą vartotojams sukurti galimybes 
toliau naudotis tvaraus vartojimo praktika; 
ragina nustatyti privalomą produktų 
ilgaamžiškumo ir taisymo galimybių 
ženklinimą ir sukurti taisymo vertinimą 
balais, taip pat minimalius informacijos 
reikalavimus; prašo, kad teisės į teisinę 
garantiją ir prievolės įrodyti perkėlimo 
taisyklės būtų išplėstos atsižvelgiant į 
produktų naudojimo trukmę, tiesioginės 
gamintojo atsakomybės įvedimą ir 
teisėkūros priemones, kuriomis būtų 
draudžiama praktika, lemianti ankstyvą 
nusidėvėjimą;

3. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą vartotojams sukurti galimybes 
toliau naudotis tvaraus vartojimo praktika 
užtikrinant, kad vartotojai galėtų gauti 
teisingą informaciją apie gaminių 
patvarumą, galimybes juos perdirbti ir 
taisyti; todėl ragina Komisiją apsvarstyti 
galimybę, glaudžiai bendradarbiaujant su 
verslo atstovais ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, suderinti 
savanorišką produktų žiediškumo 
ženklinimą, įskaitant informaciją apie 
produktų patvarumą, jų perdirbimo ir 
taisymo galimybes; prašo Komisijos, 
persvarstant Direktyvos 2019/771 dėl tam 
tikrų prekių pirkimo-pardavimo sutarčių 
aspektų taikymą ir teisėkūros priemones, 
kuriomis būtų draudžiama praktika, 
lemianti ankstyvą nusidėvėjimą, 
apsvarstyti galimybę išplėsti teisinės 
garantijos teises ir perkelti įrodinėjimo 
pareigą;

Or. en
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Pakeitimas 44
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą vartotojams sukurti galimybes 
toliau naudotis tvaraus vartojimo praktika; 
ragina nustatyti privalomą produktų 
ilgaamžiškumo ir taisymo galimybių 
ženklinimą ir sukurti taisymo vertinimą 
balais, taip pat minimalius informacijos 
reikalavimus; prašo, kad teisės į teisinę 
garantiją ir prievolės įrodyti perkėlimo 
taisyklės būtų išplėstos atsižvelgiant į 
produktų naudojimo trukmę, tiesioginės 
gamintojo atsakomybės įvedimą ir 
teisėkūros priemones, kuriomis būtų 
draudžiama praktika, lemianti ankstyvą 
nusidėvėjimą;

3. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą vartotojams sukurti galimybes 
toliau naudotis tvaraus vartojimo praktika; 
ragina nustatyti privalomą produktų 
ilgaamžiškumo ir taisymo galimybių 
ženklinimą ir sukurti taisymo vertinimą 
balais, taip pat minimalius informacijos 
reikalavimus; prašo, kad teisės į teisinę 
garantiją ir prievolės įrodyti perkėlimo 
taisyklės būtų išplėstos atsižvelgiant į 
produktų naudojimo trukmę, tiesioginės 
gamintojo atsakomybės įvedimą ir 
teisėkūros priemones, kuriomis būtų 
draudžiama praktika, lemianti ankstyvą 
nusidėvėjimą; ne visiems produktams 
tinka minimalus dvejų metų teisinės 
garantijos laikotarpis. Siekiant patenkinti 
teisėtus vartotojų lūkesčius, tam tikroms 
produktų kategorijoms turėtų būti 
nustatytas penkerių ar 10 metų garantinis 
laikotarpis;

Or. en

Pakeitimas 45
Arba Kokalari

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą vartotojams sukurti galimybes 
toliau naudotis tvaraus vartojimo praktika; 
ragina nustatyti privalomą produktų 
ilgaamžiškumo ir taisymo galimybių 
ženklinimą ir sukurti taisymo vertinimą 

3. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą vartotojams sukurti galimybes 
toliau naudotis tvaraus vartojimo praktika 
užtikrinant, kad vartotojai galėtų gauti 
teisingą informaciją apie gaminių 
patvarumą ir galimybes juos taisyti; ragina 
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balais, taip pat minimalius informacijos 
reikalavimus; prašo, kad teisės į teisinę 
garantiją ir prievolės įrodyti perkėlimo 
taisyklės būtų išplėstos atsižvelgiant į 
produktų naudojimo trukmę, tiesioginės 
gamintojo atsakomybės įvedimą ir 
teisėkūros priemones, kuriomis būtų 
draudžiama praktika, lemianti ankstyvą 
nusidėvėjimą;

suderinti ir standartizuoti savanorišką 
produktų patvarumo ir galimybių juos 
taisyti ženklinimą glaudžiai 
bendradarbiaujant su verslo atstovais ir 
kitais atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, taip pat sustiprinti Europos 
ekologinio ženklo vaidmenį; prašo 
Komisijos atidžiai stebėti Direktyvos 
2019/771 taikymo pasekmes ir išnagrinėti 
vaidmenį, kurį gamintojo suteikiama 
komercinė patvarumo garantija gali 
atlikti iki 2024 m. numatytos Direktyvos 
2019/771 peržiūros, pateikiant daugiau 
žiedinių produktų;

Or. en

Pakeitimas 46
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą vartotojams sukurti galimybes 
toliau naudotis tvaraus vartojimo praktika; 
ragina nustatyti privalomą produktų 
ilgaamžiškumo ir taisymo galimybių 
ženklinimą ir sukurti taisymo vertinimą 
balais, taip pat minimalius informacijos 
reikalavimus; prašo, kad teisės į teisinę 
garantiją ir prievolės įrodyti perkėlimo 
taisyklės būtų išplėstos atsižvelgiant į 
produktų naudojimo trukmę, tiesioginės 
gamintojo atsakomybės įvedimą ir 
teisėkūros priemones, kuriomis būtų 
draudžiama praktika, lemianti ankstyvą 
nusidėvėjimą;

3. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą vartotojams sukurti galimybes 
toliau naudotis tvaraus vartojimo praktika; 
primena, kad tam, kad būtų galima 
sumažinti atliekų kiekį, būtina mažiau 
gaminti ir vengti perteklinio vartojimo; 
ragina nustatyti privalomą produktų 
ilgaamžiškumo ir taisymo galimybių 
ženklinimą ir sukurti taisymo vertinimą 
balais, taip pat minimalius informacijos 
reikalavimus; prašo, kad teisės į teisinę 
garantiją ir prievolės įrodyti perkėlimo 
taisyklės būtų išplėstos atsižvelgiant į 
produktų naudojimo trukmę, tiesioginės 
gamintojo atsakomybės įvedimą ir 
teisėkūros priemones, kuriomis būtų 
draudžiama praktika, lemianti ankstyvą 
nusidėvėjimą;

Or. fr
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Pakeitimas 47
Biljana Borzan, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, 
Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą vartotojams sukurti galimybes 
toliau naudotis tvaraus vartojimo praktika; 
ragina nustatyti privalomą produktų 
ilgaamžiškumo ir taisymo galimybių 
ženklinimą ir sukurti taisymo vertinimą 
balais, taip pat minimalius informacijos 
reikalavimus; prašo, kad teisės į teisinę 
garantiją ir prievolės įrodyti perkėlimo 
taisyklės būtų išplėstos atsižvelgiant į 
produktų naudojimo trukmę, tiesioginės 
gamintojo atsakomybės įvedimą ir 
teisėkūros priemones, kuriomis būtų 
draudžiama praktika, lemianti ankstyvą 
nusidėvėjimą;

3. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą vartotojams sukurti galimybes 
toliau naudotis tvaraus vartojimo praktika; 
ragina nustatyti aiškų ir lengvai 
suprantamą privalomą produktų 
ilgaamžiškumo ir taisymo galimybių 
ženklinimą ir sukurti taisymo vertinimą 
balais, taip pat minimalius informacijos 
reikalavimus; prašo, kad teisės į teisinę 
garantiją ir prievolės įrodyti perkėlimo 
taisyklės būtų išplėstos atsižvelgiant į 
produktų naudojimo trukmę ir tiesioginės 
gamintojo atsakomybės įvedimą ir 
uždrausti praktiką, lemiančią priešlaikinį 
nusidėvėjimą, įtraukiant ją į Direktyvos 
2005/29/EB I priede pateiktą sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 48
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą vartotojams sukurti galimybes 
toliau naudotis tvaraus vartojimo praktika; 
ragina nustatyti privalomą produktų 
ilgaamžiškumo ir taisymo galimybių 
ženklinimą ir sukurti taisymo vertinimą 
balais, taip pat minimalius informacijos 
reikalavimus; prašo, kad teisės į teisinę 
garantiją ir prievolės įrodyti perkėlimo 
taisyklės būtų išplėstos atsižvelgiant į 

3. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą vartotojams sukurti galimybes 
toliau naudotis tvaraus vartojimo praktika; 
ragina nustatyti privalomą produktų 
ilgaamžiškumo ir taisymo galimybių 
ženklinimą ir sukurti aiškų ir suvienodintą 
taisymo vertinimą balais, taip pat 
minimalius informacijos reikalavimus; 
prašo, kad teisės į teisinę garantiją ir 
prievolės įrodyti perkėlimo taisyklės būtų 
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produktų naudojimo trukmę, tiesioginės 
gamintojo atsakomybės įvedimą ir 
teisėkūros priemones, kuriomis būtų 
draudžiama praktika, lemianti ankstyvą 
nusidėvėjimą;

išplėstos atsižvelgiant į produktų 
naudojimo trukmę, tiesioginės gamintojo 
atsakomybės įvedimą ir teisėkūros 
priemones, kuriomis būtų draudžiama 
praktika, lemianti ankstyvą nusidėvėjimą;

Or. fr

Pakeitimas 49
Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą vartotojams sukurti galimybes 
toliau naudotis tvaraus vartojimo praktika; 
ragina nustatyti privalomą produktų 
ilgaamžiškumo ir taisymo galimybių 
ženklinimą ir sukurti taisymo vertinimą 
balais, taip pat minimalius informacijos 
reikalavimus; prašo, kad teisės į teisinę 
garantiją ir prievolės įrodyti perkėlimo 
taisyklės būtų išplėstos atsižvelgiant į 
produktų naudojimo trukmę, tiesioginės 
gamintojo atsakomybės įvedimą ir 
teisėkūros priemones, kuriomis būtų 
draudžiama praktika, lemianti ankstyvą 
nusidėvėjimą;

3. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą vartotojams sukurti galimybes 
toliau naudotis tvaraus vartojimo praktika; 
ragina įvesti privalomą informaciją apie 
produktų ilgaamžiškumą ir taisymo 
galimybes ir įvertinti taisymo vertinimo 
balais plėtojimą, pridedant tokį vertinimą 
papildomai prie minimalių informacijos 
reikalavimų; prašo, kad teisės į teisinę 
garantiją ir prievolės įrodyti perkėlimo 
taisyklės būtų išplėstos atsižvelgiant į 
produktų naudojimo trukmę ir būtų 
nustatytos teisėkūros priemonės, kuriomis 
būtų draudžiama praktika, lemianti 
ankstyvą nusidėvėjimą;

Or. en

Pakeitimas 50
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pakartoja savo raginimą skubiai 
nutraukti vienkartinių plastikinių 
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gaminių naudojimą ir gamybą;

Or. fr

Pakeitimas 51
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pakartoja, jog svarbu, kad 
vartotojai gautų patikimą, aktualią ir 
tikslią informaciją apie elektroninių 
prietaisų sąveikumą, krovimo našumą ir 
įkrovimo spartą, kad jie galėtų užsitikrinti 
patogiausią, ekonomiškai efektyviausią ir 
darniausią pasirinkimą; yra tvirtai 
įsitikinęs, kad suderintu kroviklių 
ženklinimu būtų užtikrinta veiksminga 
komunikacija apie atitiktį 3.1 ar 
aukštesnio lygmens USB ir aiški 
informacija apie galios lygį, sparčios 
įkrovos gebą ir suderinamumą, duomenų 
gebą ir spartą, taip pat, kai aktualu, 
ekrano gebą;

Or. en

Pakeitimas 52
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. rekomenduoja imtis tolesnių 
teisėkūros priemonių siekiant kovoti su 
klaidinančiais ekologiškumo teiginiais 
vartotojams, nustatant teiginių 
pagrindimo prieš pateikiant produktą 
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rinkai procedūras, taip pat sukuriant 
viešą Europos registrą, kuriame būtų 
išvardyti leidžiami ir draudžiami 
ekologiškumo teiginiai;

Or. en

Pakeitimas 53
Biljana Borzan, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne 
Gebhardt, Andreas Schieder, Monika Beňová, Sylvie Guillaume

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją skatinti naudoti ir 
didinti informuotumą apie naujus darnius 
verslo modelius, pagrįstus keičiamu 
požiūriu į prekių ir paslaugų nuomą ir 
dalijimąsi jais, sykiu užtikrinant vartotojų 
ir darbuotojų aukšto lygio apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 54
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina uždrausti daugiafunkcius 
gaminius, komerciniais sumetimais 
specialiai sukurtus taip, kad remontas 
būtų neįmanomas;

Or. fr

Pakeitimas 55
Biljana Borzan, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel 
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Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. primygtinai ragina sukurti 
universalią įkrovimo sistemą, kad būtų 
sumažinta gamybos apimtis ir 
elektroninės įrangos atliekų kiekis;

Or. en

Pakeitimas 56
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. pabrėžia, kad svarbu gerinti 
produktų ekologinį projektavimą;

Or. fr

Pakeitimas 57
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria tam, kad visoje ES būtų 
įtvirtina teisė į remontą; atsižvelgdamas į 
tai, ragina imtis priemonių, kuriomis 
visiems rinkos dalyviams būtų suteikta 
neribota ir nemokama prieiga prie taisymo 
ir priežiūros informacijos ir prie atsarginių 
dalių, nustatyti privalomą minimalų 
galimybės gauti atsarginių dalių ir (arba) 
atnaujinimo laikotarpį, ilgiausią jų 

4. pritaria tam, kad visoje ES būtų 
įtvirtina teisė į remontą; atsižvelgdamas į 
tai, ragina imtis priemonių, kuriomis 
visiems rinkos dalyviams būtų suteikta 
prieiga prie taisymo ir priežiūros 
informacijos ir prie atsarginių dalių, 
nustatyti privalomą minimalų galimybės 
gauti atsarginių dalių ir (arba) atnaujinimo 
laikotarpį, ilgiausią jų pristatymo 
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pristatymo laikotarpį ir teikti pirmenybę 
taisymui pagal teisinės garantijos tvarką;

laikotarpį; prašo Komisiją įvertinti esamas 
kliūtis taisyti, perparduoti, aukoti ir 
pakartotinai naudoti ir pasiūlyti šių 
kliūčių šalinimo priemones; ragina 
pateikti aiškią atnaujintų prekių apibrėžtį 
ir suteikti galimybę pratęsti garantiją po 
to, kai produktas pataisomas; pabrėžia, 
kad pardavėjai visada turėtų informuoti 
vartotojus apie galimybę taisyti ir 
susijusią teisę į garantiją; pabrėžia 
paslaugų sektoriaus vaidmenį didinant 
taisymo prieinamumą ir įperkamumą ir 
pabrėžia, kad užbaigus kurti paslaugų 
vidaus rinką bus prisidėta prie perėjimo 
prie darnesnės rinkos;

Or. en

Pakeitimas 58
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria tam, kad visoje ES būtų 
įtvirtina teisė į remontą; atsižvelgdamas į 
tai, ragina imtis priemonių, kuriomis 
visiems rinkos dalyviams būtų suteikta 
neribota ir nemokama prieiga prie taisymo 
ir priežiūros informacijos ir prie atsarginių 
dalių, nustatyti privalomą minimalų 
galimybės gauti atsarginių dalių ir (arba) 
atnaujinimo laikotarpį, ilgiausią jų 
pristatymo laikotarpį ir teikti pirmenybę 
taisymui pagal teisinės garantijos tvarką;

4. pritaria tam, kad visoje ES būtų 
įtvirtina teisė į remontą; atsižvelgdamas į 
tai, ragina imtis priemonių, kuriomis 
visiems rinkos dalyviams būtų suteikta 
neribota ir nemokama prieiga prie taisymo 
ir priežiūros informacijos ir prie atsarginių 
dalių, be kita ko, užtikrinta, kad tos dalys 
kainuotų vartotojams tiek pat, kiek 
įgaliotiems ir nepriklausomiems 
taisytojams, nustatyti privalomą minimalų 
galimybės gauti atsarginių dalių ir (arba) 
programinės įrangos atnaujinimo 
laikotarpį, remiantis numatyta produkto 
naudojimo trukme, pagrįstą ilgiausią jų 
pristatymo laikotarpį, išreikštą darbo 
dienomis (ne ilgesnį kaip septynios darbo 
dienos), ir teikti pirmenybę taisymui pagal 
teisinės garantijos tvarką; priduria, kad 
veiksminga teisė į taisymą turi užtikrinti 
vartotojams įperkamą taisymą, be kita ko, 
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nustatant priemones, kuriomis būtų 
ribojama didžiausia galima atsarginių 
dalių kaina, kuri turėtų neviršyti 30 % 
produkto kainos;

Or. en

Pakeitimas 59
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Monika Beňová, Sylvie 
Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria tam, kad visoje ES būtų 
įtvirtina teisė į remontą; atsižvelgdamas į 
tai, ragina imtis priemonių, kuriomis 
visiems rinkos dalyviams būtų suteikta 
neribota ir nemokama prieiga prie taisymo 
ir priežiūros informacijos ir prie atsarginių 
dalių, nustatyti privalomą minimalų 
galimybės gauti atsarginių dalių ir (arba) 
atnaujinimo laikotarpį, ilgiausią jų 
pristatymo laikotarpį ir teikti pirmenybę 
taisymui pagal teisinės garantijos tvarką;

4. pritaria tam, kad visoje ES būtų 
įtvirtina teisė į remontą; atsižvelgdamas į 
tai, ragina imtis priemonių, kuriomis 
visiems rinkos dalyviams būtų suteikta 
neribota ir nemokama prieiga prie taisymo 
ir priežiūros informacijos ir prie atsarginių 
dalių, ragina užtikrinti, kad atsarginių 
dalių kaina būtų pagrįsta atsižvelgiant į 
viso produkto kainą ir kad atsarginių 
dalių kaina būtų vienoda 
nepriklausomiems bei įgaliotiesiems 
taisytojams ir vartotojams; ragina 
nustatyti privalomą minimalų galimybės 
gauti atsarginių dalių ir (arba) atnaujinimo 
laikotarpį, ilgiausią jų pristatymo laikotarpį 
ir skatinti taisymą pagal teisinės garantijos 
tvarką; ragina nustatyti pareigą pateikti 
vartotojams pakaitinę prekę, jei taisymas 
trunka ilgiau nei 30 dienų arba jei jis yra 
susijęs su būtiniausia preke;

Or. en

Pakeitimas 60
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria tam, kad visoje ES būtų 
įtvirtina teisė į remontą; atsižvelgdamas į 
tai, ragina imtis priemonių, kuriomis 
visiems rinkos dalyviams būtų suteikta 
neribota ir nemokama prieiga prie taisymo 
ir priežiūros informacijos ir prie atsarginių 
dalių, nustatyti privalomą minimalų 
galimybės gauti atsarginių dalių ir (arba) 
atnaujinimo laikotarpį, ilgiausią jų 
pristatymo laikotarpį ir teikti pirmenybę 
taisymui pagal teisinės garantijos tvarką;

4. pritaria tam, kad visoje ES būtų 
įtvirtina teisė į remontą; atsižvelgdamas į 
tai, ragina imtis priemonių, kuriomis 
visiems rinkos dalyviams būtų dar labiau 
palengvinta prieiga prie taisymo ir 
priežiūros informacijos ir prie atsarginių 
dalių;

Or. en

Pakeitimas 61
Arba Kokalari

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria tam, kad visoje ES būtų 
įtvirtina teisė į remontą; atsižvelgdamas į 
tai, ragina imtis priemonių, kuriomis 
visiems rinkos dalyviams būtų suteikta 
neribota ir nemokama prieiga prie taisymo 
ir priežiūros informacijos ir prie atsarginių 
dalių, nustatyti privalomą minimalų 
galimybės gauti atsarginių dalių ir (arba) 
atnaujinimo laikotarpį, ilgiausią jų 
pristatymo laikotarpį ir teikti pirmenybę 
taisymui pagal teisinės garantijos tvarką;

4. pritaria tam, kad visoje ES būtų 
įtvirtina teisė į remontą; atsižvelgdamas į 
tai, ragina imtis priemonių, kuriomis būtų 
pagerinta nepriklausomų taisytojų prieiga 
prie būtinos taisymo ir priežiūros 
informacijos, sykiu laikantis intelektinės 
nuosavybės ir komercinių paslapčių teisės 
aktų; be to, ragina Komisiją, atsižvelgiant 
į 2024 m. numatytą Direktyvos 2019/771 
peržiūrą, išnagrinėti galimybes pagal 
taisomųjų priemonių hierarchiją teikti 
pirmenybę taisymui, o ne keitimui, jeigu 
tai yra teisėtai ir praktiškai įmanoma ir tai 
nelemia neproporcingų sąnaudų 
pardavėjui;

Or. en

Pakeitimas 62
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria tam, kad visoje ES būtų 
įtvirtina teisė į remontą; atsižvelgdamas į 
tai, ragina imtis priemonių, kuriomis 
visiems rinkos dalyviams būtų suteikta 
neribota ir nemokama prieiga prie taisymo 
ir priežiūros informacijos ir prie atsarginių 
dalių, nustatyti privalomą minimalų 
galimybės gauti atsarginių dalių ir (arba) 
atnaujinimo laikotarpį, ilgiausią jų 
pristatymo laikotarpį ir teikti pirmenybę 
taisymui pagal teisinės garantijos tvarką;

4. pritaria tam, kad teisė į taisymą 
būtų taikoma ir daugiau produktų 
kategorijų; atsižvelgdamas į tai, ragina 
imtis priemonių, kuriomis visiems rinkos 
dalyviams būtų užtikrinta prieiga prie 
įperkamo taisymo, priežiūros informacijos, 
atsarginių dalių ir programinės įrangos 
atnaujinimų; prašo Komisijos pateikti 
išsamų poveikio vertinimą, pagrindžiantį 
tokį taikymo srities išplėtimą;

Or. en

Pakeitimas 63
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria tam, kad visoje ES būtų 
įtvirtina teisė į remontą; atsižvelgdamas į 
tai, ragina imtis priemonių, kuriomis 
visiems rinkos dalyviams būtų suteikta 
neribota ir nemokama prieiga prie taisymo 
ir priežiūros informacijos ir prie atsarginių 
dalių, nustatyti privalomą minimalų 
galimybės gauti atsarginių dalių ir (arba) 
atnaujinimo laikotarpį, ilgiausią jų 
pristatymo laikotarpį ir teikti pirmenybę 
taisymui pagal teisinės garantijos tvarką;

4. pritaria tam, kad visoje ES būtų 
įtvirtina teisė į remontą; atsižvelgdamas į 
tai, ragina imtis priemonių, kuriomis 
visiems rinkos dalyviams būtų suteikta 
neribota ir nemokama prieiga prie taisymo 
ir priežiūros informacijos ir prie atsarginių 
dalių už proporcingą kainą, nustatyti 
privalomą minimalų galimybės gauti 
atsarginių dalių ir (arba) atnaujinimo 
laikotarpį, ilgiausią jų pristatymo laikotarpį 
ir teikti pirmenybę taisymui pagal teisinės 
garantijos tvarką;

Or. en
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Pakeitimas 64
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria tam, kad visoje ES būtų 
įtvirtina teisė į remontą; atsižvelgdamas į 
tai, ragina imtis priemonių, kuriomis 
visiems rinkos dalyviams būtų suteikta 
neribota ir nemokama prieiga prie taisymo 
ir priežiūros informacijos ir prie atsarginių 
dalių, nustatyti privalomą minimalų 
galimybės gauti atsarginių dalių ir (arba) 
atnaujinimo laikotarpį, ilgiausią jų 
pristatymo laikotarpį ir teikti pirmenybę 
taisymui pagal teisinės garantijos tvarką;

4. pritaria tam, kad visoje ES būtų 
įtvirtina teisė į remontą; atsižvelgdamas į 
tai, ragina imtis priemonių, kuriomis 
visiems rinkos dalyviams būtų suteikta 
neribota ir nemokama prieiga prie taisymo 
ir priežiūros informacijos ir prie atsarginių 
dalių, nustatyti privalomą minimalų 
galimybės gauti atsarginių dalių ir (arba) 
atnaujinimo laikotarpį, ilgiausią septynių 
darbo dienų jų pristatymo laikotarpį ir 
teikti pirmenybę taisymui pagal teisinės 
garantijos tvarką;

Or. fr

Pakeitimas 65
Beata Mazurek

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria tam, kad visoje ES būtų 
įtvirtina teisė į remontą; atsižvelgdamas į 
tai, ragina imtis priemonių, kuriomis 
visiems rinkos dalyviams būtų suteikta 
neribota ir nemokama prieiga prie taisymo 
ir priežiūros informacijos ir prie atsarginių 
dalių, nustatyti privalomą minimalų 
galimybės gauti atsarginių dalių ir (arba) 
atnaujinimo laikotarpį, ilgiausią jų 
pristatymo laikotarpį ir teikti pirmenybę 
taisymui pagal teisinės garantijos tvarką;

4. pritaria tam, kad visoje ES būtų 
įtvirtina teisė į remontą; atsižvelgdamas į 
tai, ragina imtis priemonių, kuriomis 
visiems rinkos dalyviams būtų suteikta 
nemokama prieiga prie taisymo ir 
priežiūros informacijos ir prie atsarginių 
dalių, kartu gerbiant teisę saugoti 
komercines paslaptis, ir kad, gamintojas, 
teikdamas informaciją apie produktą, 
privalėtų nustatyti privalomą minimalų 
galimybės gauti atsarginių dalių ir (arba) 
programinės įrangos atnaujinimo 
laikotarpį;

Or. pl
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Pakeitimas 66
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad suklastoti gaminiai 
tampa vis didesne ir sudėtingesne 
problema, kenkiančia pagrindinei 
žiedinės ekonomikos koncepcijai, kuri 
susijusi su gaminių ir medžiagų vertės 
išlaikymu; atsižvelgdamas į tai, ragina 
Komisiją kovoti su rizika, kurią kelia 
suklastoti gaminiai, ne tik keliantys didelę 
grėsmę vartotojų saugai, bet ir sukeliantys 
tiesioginius ir (arba) netiesioginius 
ekonominius nuostolius gamintojams;

Or. en

Pakeitimas 67
Beata Mazurek

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. yra įsitikinęs, kad gamintojai 
turėtų būti skatinami arba įpareigojami 
gaminti taisomus produktus, kartu 
remiant remonto ir techninės priežiūros 
paslaugų kūrimą ir jų srautų gausą, taip 
pat skatinant ir remiant komponentų ir 
dalių šalių viduje ir vietos gamybą;

Or. pl

Pakeitimas 68
Anne-Sophie Pelletier
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad tam, kad teisė į 
taisymą būtų užtikrinta, atsargines dalis 
turi būti galima greitai gauti 10 metų 
laikotarpiu, jų kaina turi būti proporcinga 
ir jas turi galėti gauti nepriklausomi 
remontininkai, nepriklausantys gamintojų 
tinklams;

Or. fr

Pakeitimas 69
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina pradėti naudoti naudojimo 
skaitiklius prekių kategorijose, siekiant 
pagerinti vartotojų informavimą ir 
palengvinti pakartotinį naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 70
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina Komisiją skatinti ir remti 
pakartotinį sutaisytų arba naudotų 
gaminių naudojimą;
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Or. fr

Pakeitimas 71
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad veiksmingas 
vykdymo užtikrinimas yra labai svarbus 
siekiant užtikrinti, kad rinkai pateikti 
produktai atitiktų tvarumo reikalavimus; 
todėl ragina užtikrinti didesnę ES priežiūrą 
nustatant suderintas taisykles dėl 
minimalaus patikrinimų skaičiaus ir jų 
dažnumo, taip pat suteikiant Komisijai 
įgaliojimus stebėti ir audituoti nacionalinių 
valdžios institucijų veiklą, taip pat atlikti 
reguliarius bandymus ir patikrinimus;

5. pabrėžia, kad produktai iš ES 
nepriklausančių šalių dažnai neatitinka 
ES darnumo ir saugos taisyklių ir kad 
veiksmingas vykdymo užtikrinimas yra 
labai svarbus siekiant užtikrinti, kad rinkai 
pateikti produktai atitiktų tvarumo 
reikalavimus; todėl ragina Komisiją ir 
valstybes nares sustiprinti savo pastangas 
siekiant užtikrinti gaminių atitiktį 
privalomiems aplinkosaugos kriterijams, 
stiprinant rinkos priežiūrą, kuri apimtų ir 
internete parduodamus gaminius; ragina 
užtikrinti didesnę ES priežiūrą nustatant 
suderintas taisykles dėl minimalaus 
patikrinimų skaičiaus ir jų dažnumo, taip 
pat suteikiant Komisijai įgaliojimus stebėti 
ir audituoti nacionalinių valdžios institucijų 
veiklą, taip pat atlikti reguliarius bandymus 
ir patikrinimus;

Or. en

Pakeitimas 72
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad veiksmingas 
vykdymo užtikrinimas yra labai svarbus 
siekiant užtikrinti, kad rinkai pateikti 
produktai atitiktų tvarumo reikalavimus; 
todėl ragina užtikrinti didesnę ES priežiūrą 

5. pabrėžia, kad veiksmingas 
vykdymo užtikrinimas yra labai svarbus 
siekiant užtikrinti, kad rinkai pateikti 
produktai atitiktų tvarumo reikalavimus; 
todėl ragina užtikrinti veiksmingesnę ES 
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nustatant suderintas taisykles dėl 
minimalaus patikrinimų skaičiaus ir jų 
dažnumo, taip pat suteikiant Komisijai 
įgaliojimus stebėti ir audituoti 
nacionalinių valdžios institucijų veiklą, 
taip pat atlikti reguliarius bandymus ir 
patikrinimus;

priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 73
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad veiksmingas 
vykdymo užtikrinimas yra labai svarbus 
siekiant užtikrinti, kad rinkai pateikti 
produktai atitiktų tvarumo reikalavimus; 
todėl ragina užtikrinti didesnę ES priežiūrą 
nustatant suderintas taisykles dėl 
minimalaus patikrinimų skaičiaus ir jų 
dažnumo, taip pat suteikiant Komisijai 
įgaliojimus stebėti ir audituoti nacionalinių 
valdžios institucijų veiklą, taip pat atlikti 
reguliarius bandymus ir patikrinimus;

5. pabrėžia, kad veiksmingas 
vykdymo užtikrinimas yra labai svarbus 
siekiant užtikrinti, kad rinkai pateikti 
produktai atitiktų tvarumo reikalavimus; 
todėl ragina užtikrinti didesnę ES priežiūrą 
nustatant suderintas taisykles dėl 
minimalaus patikrinimų skaičiaus ir jų 
dažnumo, taip pat paprašant Komisiją 
stebėti ir audituoti nacionalinių valdžios 
institucijų veiklą, teikti ataskaitas kas tam 
tikrą laikotarpį, kuris bus nustatytas, ir 
atlikti reguliarius bandymus ir 
patikrinimus;

Or. en

Pakeitimas 74
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad veiksmingas 
vykdymo užtikrinimas yra labai svarbus 

5. pabrėžia, kad veiksmingas 
vykdymo užtikrinimas yra labai svarbus 
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siekiant užtikrinti, kad rinkai pateikti 
produktai atitiktų tvarumo reikalavimus; 
todėl ragina užtikrinti didesnę ES priežiūrą 
nustatant suderintas taisykles dėl 
minimalaus patikrinimų skaičiaus ir jų 
dažnumo, taip pat suteikiant Komisijai 
įgaliojimus stebėti ir audituoti nacionalinių 
valdžios institucijų veiklą, taip pat atlikti 
reguliarius bandymus ir patikrinimus;

siekiant užtikrinti, kad rinkai pateikti 
produktai atitiktų tvarumo reikalavimus; 
todėl ragina užtikrinti didesnę ES priežiūrą 
nustatant suderintas taisykles dėl 
minimalaus patikrinimų skaičiaus ir jų 
dažnumo, taip pat suteikiant Komisijai 
įgaliojimus stebėti ir audituoti nacionalinių 
valdžios institucijų veiklą;

Or. en

Pakeitimas 75
Beata Mazurek

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad veiksmingas 
vykdymo užtikrinimas yra labai svarbus 
siekiant užtikrinti, kad rinkai pateikti 
produktai atitiktų tvarumo reikalavimus; 
todėl ragina užtikrinti didesnę ES 
priežiūrą nustatant suderintas taisykles 
dėl minimalaus patikrinimų skaičiaus ir 
jų dažnumo, taip pat suteikiant Komisijai 
įgaliojimus stebėti ir audituoti 
nacionalinių valdžios institucijų veiklą, 
taip pat atlikti reguliarius bandymus ir 
patikrinimus;

5. palankiai vertina pastangas 
pastangas užtikrinti rinkai pateikiamų 
produktų atitiktį ir formuoti būsimus 
tvarumo reikalavimus; todėl ragina 
valstybes nares ir rinkos dalyvius 
glaudžiau bendradarbiauti, kad būtų 
galima keistis geriausia patirtimi ir, kad 
Europos Komisija ją įvertintų; pabrėžia, 
kad reikia visapusiškai įgyvendinti 
galiojančius šios srities teisės aktus ir 
užtikrinti jų vykdymą;

Or. pl

Pakeitimas 76
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją pateikti 
planuojamo plastikų mokesčio poveikio 
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vertinimą; atkreipia dėmesį į tai, kad jei 
tokio mokesčio nebus galima išvengti, 
lėšos nebus pervedamos į ES biudžetą, o 
bus skiriamos valstybėms narėms 
naujajam Žiedinės ekonomikos veiksmų 
planui įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 77
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primygtinai ragina, kad šiuo tikslu 
Komisija užtikrintų, kad muitinis 
tikrinimas visoje ES būtų vykdomas 
laikantis tų pačių standartų ir to siekiant 
būtų taikomas tiesioginis bendras 
muitinio tikrinimo mechanizmas, 
koordinuojant veiksmus su valstybėmis 
narėmis ir visapusiškai laikantis 
subsidiarumo principo;

Or. en

Pakeitimas 78
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad laisvosios prekybos 
susitarimų sudarymas su partneriais, 
kurie nesilaiko ES aplinkos apsaugos ir 
socialinių standartų, prieštarauja ES 
tikslams klimato srityje;

Or. fr
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Pakeitimas 79
Christel Schaldemose, Biljana Borzan

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją nustatyti aiškius 
tikslus dėl perėjimo prie žiedinės 
ekonomikos ES ir pagerinti svarbiausių 
Europos ekonomikai medžiagų tiekimo 
grandinių darnumą ir ilgalaikį 
atsparumą;

Or. en

Pakeitimas 80
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. be to, pabrėžia, kad daug tyrimų, 
visų pirma atliktų vartotojų organizacijų, 
rodo, kad labai daug internetu įsigytų ir į 
ES importuotų produktų neatitinka 
minimalių Europos standartų;

Or. fr

Pakeitimas 81
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia skaidrios ir patikimos 
informacijos apie gaminio savybes svarbą 

Išbraukta.
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vartotojams, įmonėms ir rinkos priežiūros 
institucijoms ir palankiai vertina 
Komisijos ketinimą sukurti skaitmeninį 
produkto pasą; todėl atsižvelgdamas į tai, 
ragina visoje tiekimo grandinėje taikyti 
privalomus informacijos teikimo 
reikalavimus, apimančius ne tik tokius 
aspektus kaip patvarumas ir taisymo 
galimybės, bet ir socialines bei aplinkos 
sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 82
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia skaidrios ir patikimos 
informacijos apie gaminio savybes svarbą 
vartotojams, įmonėms ir rinkos priežiūros 
institucijoms ir palankiai vertina Komisijos 
ketinimą sukurti skaitmeninį produkto 
pasą; todėl atsižvelgdamas į tai, ragina 
visoje tiekimo grandinėje taikyti 
privalomus informacijos teikimo 
reikalavimus, apimančius ne tik tokius 
aspektus kaip patvarumas ir taisymo 
galimybės, bet ir socialines bei aplinkos 
sąlygas;

6. pabrėžia aiškios, skaidrios ir 
patikimos informacijos apie gaminio 
savybes svarbą vartotojams, įmonėms ir 
rinkos priežiūros institucijoms; ragina 
sukurti daugiakriterinį viso gyvavimo 
ciklo aplinkosauginio veiksmingumo 
indeksą, pagal kurį vartotojams būtų 
teikiama informacija apie gaminio, 
įskaitant jo pakuotę, taisymo galimybes, 
patvarumą ir perdirbamumą; palankiai 
vertina Komisijos ketinimą sukurti 
skaitmeninį produkto pasą; todėl 
atsižvelgdamas į tai, ragina visoje tiekimo 
grandinėje taikyti privalomus informacijos 
teikimo reikalavimus, apimančius ne tik 
tokius aspektus kaip patvarumas ir taisymo 
galimybės, bet ir socialines bei aplinkos 
sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 83
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia skaidrios ir patikimos 
informacijos apie gaminio savybes svarbą 
vartotojams, įmonėms ir rinkos priežiūros 
institucijoms ir palankiai vertina Komisijos 
ketinimą sukurti skaitmeninį produkto 
pasą; todėl atsižvelgdamas į tai, ragina 
visoje tiekimo grandinėje taikyti 
privalomus informacijos teikimo 
reikalavimus, apimančius ne tik tokius 
aspektus kaip patvarumas ir taisymo 
galimybės, bet ir socialines bei aplinkos 
sąlygas;

6. pabrėžia skaidrios ir patikimos 
informacijos apie gaminio savybes svarbą 
vartotojams, įmonėms ir rinkos priežiūros 
institucijoms ir palankiai vertina Komisijos 
ketinimą sukurti skaitmeninį produkto 
pasą; todėl atsižvelgdamas į tai, ragina 
visoje tiekimo grandinėje taikyti 
privalomus informacijos teikimo 
reikalavimus, apimančius tokius aspektus 
kaip patvarumas, taisymo galimybės ir, kai 
taikytina, energijos vartojimo 
efektyvumas; ragina parengti šiuos 
reikalavimus glaudžiai bendradarbiaujant 
su pramonės atstovais ir kitais 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, atsižvelgiant į proporcingumą 
ir įmonių, ypač MVĮ, sąnaudas;

Or. en

Pakeitimas 84
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia skaidrios ir patikimos 
informacijos apie gaminio savybes svarbą 
vartotojams, įmonėms ir rinkos priežiūros 
institucijoms ir palankiai vertina Komisijos 
ketinimą sukurti skaitmeninį produkto 
pasą; todėl atsižvelgdamas į tai, ragina 
visoje tiekimo grandinėje taikyti 
privalomus informacijos teikimo 
reikalavimus, apimančius ne tik tokius 
aspektus kaip patvarumas ir taisymo 
galimybės, bet ir socialines bei aplinkos 
sąlygas;

6. pabrėžia skaidrios ir patikimos 
informacijos apie gaminio savybes svarbą 
vartotojams, įmonėms ir rinkos priežiūros 
institucijoms ir palankiai vertina Komisijos 
ketinimą sukurti skaitmeninį produkto 
pasą; todėl atsižvelgdamas į tai, ragina 
visoje tiekimo grandinėje taikyti 
privalomus informacijos teikimo 
reikalavimus, apimančius ne tik tokius 
aspektus kaip patvarumas ir taisymo 
galimybės, bet ir socialines bei aplinkos 
sąlygas; primena, kad siekiant užtikrinti, 
kad būtų laikomasi esamų standartų, 
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būtina didinti rinkos priežiūros institucijų 
biudžetą ir žmogiškuosius išteklius;

Or. fr

Pakeitimas 85
Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia skaidrios ir patikimos 
informacijos apie gaminio savybes svarbą 
vartotojams, įmonėms ir rinkos priežiūros 
institucijoms ir palankiai vertina Komisijos 
ketinimą sukurti skaitmeninį produkto 
pasą; todėl atsižvelgdamas į tai, ragina 
visoje tiekimo grandinėje taikyti 
privalomus informacijos teikimo 
reikalavimus, apimančius ne tik tokius 
aspektus kaip patvarumas ir taisymo 
galimybės, bet ir socialines bei aplinkos 
sąlygas;

6. pabrėžia skaidrios ir patikimos 
informacijos apie gaminio savybes svarbą 
vartotojams, įmonėms ir rinkos priežiūros 
institucijoms ir palankiai vertina Komisijos 
ketinimą sukurti skaitmeninį produkto 
pasą; todėl atsižvelgdamas į tai, ragina 
visoje tiekimo grandinėje taikyti 
privalomus informacijos teikimo 
reikalavimus, apimančius tokius aspektus 
kaip patvarumas ir taisymo galimybės;

Or. en

Pakeitimas 86
Beata Mazurek

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia skaidrios ir patikimos 
informacijos apie gaminio savybes svarbą 
vartotojams, įmonėms ir rinkos priežiūros 
institucijoms ir palankiai vertina 
Komisijos ketinimą sukurti skaitmeninį 
produkto pasą; todėl atsižvelgdamas į tai, 
ragina visoje tiekimo grandinėje taikyti 
privalomus informacijos teikimo 
reikalavimus, apimančius ne tik tokius 

6. pabrėžia skaidrios ir patikimos 
informacijos apie gaminio savybes svarbą 
vartotojams, įmonėms ir rinkos priežiūros 
institucijoms ir atsižvelgia į Komisijos 
ketinimą sukurti skaitmeninį produkto pasą 
ir šiuo atžvilgiu ragina atidžiai įvertinti 
privalomų skaitmeninių pasų 
įgyvendinimo teisėtumą, atsižvelgiant į 
paskelbtų nuostatų proporcingumą, 
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aspektus kaip patvarumas ir taisymo 
galimybės, bet ir socialines bei aplinkos 
sąlygas;

praktiškumą ir veiksmingumą;

Or. pl

Pakeitimas 87
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia skaidrios ir patikimos 
informacijos apie gaminio savybes svarbą 
vartotojams, įmonėms ir rinkos priežiūros 
institucijoms ir palankiai vertina Komisijos 
ketinimą sukurti skaitmeninį produkto 
pasą; todėl atsižvelgdamas į tai, ragina 
visoje tiekimo grandinėje taikyti 
privalomus informacijos teikimo 
reikalavimus, apimančius ne tik tokius 
aspektus kaip patvarumas ir taisymo 
galimybės, bet ir socialines bei aplinkos 
sąlygas;

6. pabrėžia skaidrios ir patikimos 
informacijos apie gaminio savybes svarbą 
vartotojams, įmonėms ir rinkos priežiūros 
institucijoms ir palankiai vertina Komisijos 
ketinimą sukurti skaitmeninį produkto 
pasą; todėl atsižvelgdamas į tai, ragina 
visoje tiekimo grandinėje taikyti 
privalomus informacijos teikimo 
reikalavimus, apimančius ne tik tokius 
aspektus kaip patvarumas ir taisymo 
galimybės, bet ir socialines, darbo bei 
aplinkos sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 88
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Karen Melchior

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia interneto platformų ir 
elektroninių prekyviečių svarbą 
propaguojant tvarius gaminius ir 
paslaugas ir skatinant darnų vartojimą; 
pažymi, kad interneto platformos galėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už 
patikimą informaciją vartotojams apie jų 
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siūlomų produktų ir paslaugų tvarumą; 
ragina imtis iniciatyvių priemonių 
kovojant su klaidinančia praktika ir 
dezinformacija, susijusia su internetu 
parduodamais gaminiais ir paslaugomis, 
įskaitant melagingus ekologiškumo 
teiginius;

Or. en

Pakeitimas 89
Biljana Borzan, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, 
Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina sustiprinti vartotojų ir 
aplinkosaugos organizacijų teisių gynimo 
galimybes tuo atveju, kai nevykdomos 
informavimo pareigos pagal Direktyvą 
2005/29/EB, kad būtų galima geriau 
įgyvendinti rinkos priežiūros 
mechanizmus;

Or. en

Pakeitimas 90
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. atkreipia dėmesį į pavojų, kad 
labiausiai teršiantys gamybos procesai 
bus iškelti už ES ribų, tinkamai 
nekontroliuojant gamybos linijų;

Or. fr
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Pakeitimas 91
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina nustatyti, kad būtų 
privaloma pateikti informaciją apie visų 
importuojamų ar Europoje gaminamų 
produktų kilmės šalį;

Or. fr

Pakeitimas 92
Biljana Borzan, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne 
Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika Beňová

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. siūlo parengti aiškias 
ekologiškumo teiginių ir įsipareigojimų, 
kurie vėliau žymimi ekologiškumo 
ženklais, gaires ir standartus; laukia 
numatyto pasiūlymo dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl 
ekologiškumo teiginių pagrindimo; mano, 
kad, vartotojų atžvilgiu užtikrinant 
skaidrumą ir gaires, kuriose pateikiama 
tiksli ir patikima informacija apie 
ekologinį ženklinimą, vartotojai labiau 
pasitikės gaminiais ir rinkomis, ir taip 
galiausiai bus užtikrintas darnus 
vartojimas;

Or. en
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Pakeitimas 93
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. primena, kad žaliavų, pvz., retųjų 
žemių elementų, visų pirma naudojamų 
naujose komunikacijos priemonėse, 
gavyba yra pagrindinis taršos ir 
strateginio pažeidžiamumo, susijusio su 
šalimis tiekėjomis, šaltinis;

Or. fr

Pakeitimas 94
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. įspėja dėl melagingų ekologiškumo 
teiginių ir ekologinių ženklų, taip pat dėl 
agresyvių ekologinio manipuliavimo 
rinkodaros metodų; šie ženklai turi būti 
griežtai reguliuojami ir stebimi, kad 
rinkdamiesi vartotojai nebūtų klaidinami;

Or. fr

Pakeitimas 95
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. pažymi, kad reklama ir rinkodara 
skatina perteklinį vartojimą; pabrėžia, kad 
svarbu keisti vartojimo įpročius ir skatinti 
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susilaikyti;

Or. fr

Pakeitimas 96
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. ragina reguliuoti tikslinę 
komercinę praktiką, visų pirma nukreiptą 
į pažeidžiamas grupes, pvz., vaikus ir 
jaunimą;

Or. fr

Pakeitimas 97
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
6 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6f. ragina imtis priemonių, kuriomis 
būtų skatinamas į kitas šalis perkeltų 
gamybos, perdirbimo ir priežiūros vietų 
sugrąžinimas, kuris leistų užtikrinti 
geresnę visos žiedinės ekonomikos 
grandinės kontrolę;

Or. fr

Pakeitimas 98
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina persvarstyti ES viešųjų 
pirkimų teisės aktus, siekiant nustatyti 
privalomus minimalius tikslus, nustatant 
tam tikrą procentinę viešųjų pirkimų dalį, 
grindžiamą aplinkosaugos, socialiniais ir 
etiniais kriterijais, ir įtvirtinti sutarčių 
skyrimo kriterijų hierarchiją kartu su 
konkretiems sektoriams taikomais tikslais;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 99
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Karen Melchior

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina persvarstyti ES viešųjų 
pirkimų teisės aktus, siekiant nustatyti 
privalomus minimalius tikslus, nustatant 
tam tikrą procentinę viešųjų pirkimų dalį, 
grindžiamą aplinkosaugos, socialiniais ir 
etiniais kriterijais, ir įtvirtinti sutarčių 
skyrimo kriterijų hierarchiją kartu su 
konkretiems sektoriams taikomais tikslais;

7. pabrėžia, kad darnumo srityje 
plačių užmojų gaminių ir paslaugų 
viešieji pirkimai galėtų padėti privačiajam 
sektoriui dėti inovacijų pastangas ir būtų 
tinkama paskata siekiant skatinti darnią 
gamybą ir darnų vartojimą; ragina diegti 
perkančiųjų organizacijų žaliuosius 
viešuosius pirkimus nustatant privalomus 
viešųjų pirkimų konkursų darnumo 
kriterijus, nustatant tam tikrą procentinę 
viešųjų pirkimų dalį, grindžiamą 
aplinkosaugos ir socialiniais kriterijais, ir 
įtvirtinant sutarčių skyrimo kriterijų 
hierarchiją kartu su konkretiems 
sektoriams taikomais tikslais; ragina 
užtikrinti veiksmingą abipusiškumą su 
trečiosiomis valstybėmis viešųjų pirkimų 
srityje; ragina teikti pirmenybę 
pakartotinai naudojamoms ir perdirbtoms 
prekėms ir mažai energijos vartojančios 
programinės įrangos programoms ir 
gerinti MVĮ ir socialinės ekonomikos 
įmonių galimybes dalyvauti viešuosiuose 
pirkimuose; pabrėžia potencialią žaliųjų 
viešųjų pirkimų konkursų tikrinimo 
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priemonės naudą, siekiant užtikrinti, kad 
didelės apimties infrastruktūros projektai 
atitiktų ES įsipareigojimus klimato srityje, 
ir siekiant kovoti su ekologiniu 
manipuliavimu, be kita ko, viešųjų 
pirkimų srityje; ragina nustatyti Komisijai 
ir valstybėms narėms privalomą pareigą 
teikti ataskaitas apie savo darniuosius 
viešuosius pirkimus;

Or. en

Pakeitimas 100
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina persvarstyti ES viešųjų 
pirkimų teisės aktus, siekiant nustatyti 
privalomus minimalius tikslus, nustatant 
tam tikrą procentinę viešųjų pirkimų dalį, 
grindžiamą aplinkosaugos, socialiniais ir 
etiniais kriterijais, ir įtvirtinti sutarčių 
skyrimo kriterijų hierarchiją kartu su 
konkretiems sektoriams taikomais tikslais;

7. apgailestauja, kad valdžios 
institucijos nepasinaudoja esamomis 
žaliųjų ir socialinių viešųjų pirkimų 
galimybėmis pagal dabartinę teisinę 
sistemą ir vis dar pernelyg dažnai taiko tik 
mažiausios kainos kriterijų; todėl ragina 
persvarstyti ES viešųjų pirkimų teisės 
aktus, siekiant nustatyti privalomus 
minimalius tikslus, nustatant tam tikrą 
procentinę viešųjų pirkimų dalį, 
grindžiamą aplinkosaugos, socialiniais ir 
etiniais kriterijais, ir įtvirtinti sutarčių 
skyrimo kriterijų hierarchiją kartu su 
konkretiems sektoriams taikomais tikslais, 
įskaitant naudotų, perdirbtų ir atnaujintų 
gaminių pirkimą; taip pat prašo valdžios 
institucijų rodyti pavyzdį neperkant 
vienkartinių gaminių; priduria, kad 
darnieji viešieji pirkimai turėtų tapti 
standartiniu pasirinkimu su sąlyga 
„laikomės įpareigojimų arba 
paaiškiname“, pagal kurią išimtis būtų 
leidžiama taikyti tik dėl objektyvių ir 
pagrįstų priežasčių;
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Or. en

Pakeitimas 101
Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina persvarstyti ES viešųjų 
pirkimų teisės aktus, siekiant nustatyti 
privalomus minimalius tikslus, nustatant 
tam tikrą procentinę viešųjų pirkimų dalį, 
grindžiamą aplinkosaugos, socialiniais ir 
etiniais kriterijais, ir įtvirtinti sutarčių 
skyrimo kriterijų hierarchiją kartu su 
konkretiems sektoriams taikomais tikslais;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 102
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina persvarstyti ES viešųjų 
pirkimų teisės aktus, siekiant nustatyti 
privalomus minimalius tikslus, nustatant 
tam tikrą procentinę viešųjų pirkimų dalį, 
grindžiamą aplinkosaugos, socialiniais ir 
etiniais kriterijais, ir įtvirtinti sutarčių 
skyrimo kriterijų hierarchiją kartu su 
konkretiems sektoriams taikomais tikslais;

7. pabrėžia svarbų viešųjų pirkimų 
vaidmenį skatinant naujoviškus ir tvarius 
gaminius; mano, kad viešųjų pirkimų 
politikos nauda galėtų būti dar geriau 
užtikrinama, jei atitinkami teisės aktai 
būtų tinkamai įgyvendinami, suderinti ir 
supaprastinti; ragina Komisiją atlikti 
nuodugnią analizę, kaip darniai suderinti 
aplinkos, socialinius ir ekonominius 
kriterijus; ragina Komisiją persvarstyti 
viešųjų pirkimų gaires, siekiant 
palengvinti darnesnį pirkimą;

Or. en
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Pakeitimas 103
Biljana Borzan, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel 
Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina persvarstyti ES viešųjų 
pirkimų teisės aktus, siekiant nustatyti 
privalomus minimalius tikslus, nustatant 
tam tikrą procentinę viešųjų pirkimų dalį, 
grindžiamą aplinkosaugos, socialiniais ir 
etiniais kriterijais, ir įtvirtinti sutarčių 
skyrimo kriterijų hierarchiją kartu su 
konkretiems sektoriams taikomais tikslais;

7. pabrėžia, kad pereinant prie 
tvarios ekonomikos žalieji ir socialiniai 
viešieji pirkimai turi didelį potencialą; į 
tai atsižvelgdamas, palankiai vertina 
Komisijos įsipareigojimus pasiūlyti 
tolesnius ES viešųjų pirkimų teisės aktus ir 
gaires, siekiant nustatyti privalomus 
minimalius tikslus, nustatant tam tikrą 
procentinę viešųjų pirkimų dalį, 
grindžiamą aplinkosaugos, socialiniais ir 
etiniais kriterijais, ir įtvirtinti sutarčių 
skyrimo kriterijų hierarchiją kartu su 
konkretiems sektoriams taikomais tikslais, 
įskaitant pakartotinio naudojimo, 
atnaujintų ir perkurtų gaminių skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 104
Beata Mazurek

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina persvarstyti ES viešųjų 
pirkimų teisės aktus, siekiant nustatyti 
privalomus minimalius tikslus, nustatant 
tam tikrą procentinę viešųjų pirkimų dalį, 
grindžiamą aplinkosaugos, socialiniais ir 
etiniais kriterijais, ir įtvirtinti sutarčių 
skyrimo kriterijų hierarchiją kartu su 
konkretiems sektoriams taikomais tikslais;

7. ragina persvarstyti ES viešųjų 
pirkimų teisės aktus siekiant remti 
produktų, sukurtų ir pagamintų pagal 
žiedinės ekonomikos idėją, paklausą;
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Or. pl

Pakeitimas 105
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina persvarstyti ES viešųjų 
pirkimų teisės aktus, siekiant nustatyti 
privalomus minimalius tikslus, nustatant 
tam tikrą procentinę viešųjų pirkimų dalį, 
grindžiamą aplinkosaugos, socialiniais ir 
etiniais kriterijais, ir įtvirtinti sutarčių 
skyrimo kriterijų hierarchiją kartu su 
konkretiems sektoriams taikomais tikslais;

7. ragina persvarstyti ES viešųjų 
pirkimų teisės aktus, siekiant nustatyti 
tikslus, nustatant tam tikrą procentinę 
viešųjų pirkimų dalį, grindžiamą 
ekonominiais, aplinkosaugos, socialiniais 
ir etiniais kriterijais, ir įtvirtinti skaidrią 
sutarčių skyrimo kriterijų hierarchiją kartu 
su konkretiems sektoriams taikomais 
tikslais;

Or. en

Pakeitimas 106
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad žiedinėje 
ekonomikoje pirmenybė turi būti teikiama 
etiniams aspektams ir visų pirma atliekų 
perdirbimo ir naudojimo sektorių 
darbuotojų socialinių teisių ir teisių, 
susijusių su darbo sąlygomis, 
užtikrinimui;

Or. fr

Pakeitimas 107
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
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Pascal Arimont, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. atsižvelgdamas į didelį maisto 
pakuočių poveikį aplinkai, ypač kai jos 
yra išmetamos kaip šiukšlės, ragina 
Komisiją paaiškinti sąvokas „perteklinė 
pakuotė“ ir „nereikalinga pakuotė“; todėl 
prašo Komisijos specialiomis priemonėmis 
padidinti maisto produktų platinimo 
darnumą; prašo Komisijos atsižvelgti į 
naujus verslo modelius, pvz., parduotuves 
be pakuočių, ir išnagrinėti galimą jų 
poveikį aplinkai ir vartotojų patogumui;

Or. en

Pakeitimas 108
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika 
Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina valstybes nares skubiai 
priimti principus dėl galutinės PVM 
tvarkos, įskaitant pasiūlymą dėl 
modernizuotos PVM tarifo tvarkos, pagal 
kurią būtų galima sumažinti PVM tarifą 
perdirbtoms, pakartotinai naudojamoms 
arba atnaujintoms prekėms ir taisymo 
paslaugoms, kad jos būtų patogios ir 
finansiškai patrauklios vartotojams; 
ragina valstybes nares apsvarstyti tokias 
priemones, kai bus priimta nauja tvarka;

Or. en
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Pakeitimas 109
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. mano, kad turėtų būti nustatyti 
privalomi minimalūs viešųjų pirkimų 
tikslai, kad būtų sudarytos palankesnės 
sąlygos tvariam darbo vietų grąžinimui į 
Europą, nustatant sutarčių skyrimo 
sąlygas, kuriose pirmenybė būtų teikiama 
vietos įmonėms ir darbuotojams;

Or. fr

Pakeitimas 110
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Karen Melchior, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad svarbu sutelkti 
pakankamai lėšų tvarių produktų ir 
žiedinės ekonomikos verslo modelių 
moksliniams tyrimams ir plėtrai 
finansuoti, nes tai padės kuo labiau 
mažinti sunaikinamą produktų kiekį ir 
skatinti taisymą ir pakartotinį naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 111
Beata Mazurek

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad svarbu nevaržomai 
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plėtoti ir pritaikyti pažangias 
technologijas, pvz., dirbtinį intelektą, 
siekiant kuo labiau padidinti efektyvumą, 
atgauti žaliavas ir veiksmingiau valdyti 
tausiai išteklius naudojančią gamybą;

Or. pl

Pakeitimas 112
Beata Mazurek

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. reiškia susirūpinimą dėl to, kad 
nustačius pernelyg griežtas taisykles, 
kuriomis neatsižvelgiama į rinkos realijas 
ir neatsižvelgiama į praktinius jų 
įgyvendinimo aspektus, išlaidos bus 
perkeliamos vartotojams, sumažės turimų 
produktų pasirinkimas ir mažiau 
pasiturintys visuomenės sluoksniai bus 
priversti pirkti produktus importuotus į 
ES iš trečiųjų šalių; atsižvelgdamas į tai, 
atkreipia dėmesį į Europoje ir trečiosiose 
šalyse pagamintų produktų dsibalanso 
atsiradimo riziką;

Or. pl

Pakeitimas 113
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. ragina Komisiją ir nacionalines 
valdžios institucijas finansiškai padėti 
vietos ir regionų valdžios institucijoms, 



PE652.282v01-00 60/62 AM\1212785LT.docx

LT

įmonėms, MVĮ, labai mažoms įmonėms, 
taip pat savarankiškai dirbantiems 
asmenims ir asociacijoms vykdyti 
vartotojų informuotumo didinimo 
kampanijas apie produktų naudojimo 
trukmės pratęsimą, visų pirma, teikti 
patikimą ir aiškią informaciją, patarimus 
ir priežiūros, taisymo, pakartotinio 
naudojimo ir kt. paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 114
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. pabrėžia paslaugų sektoriaus 
svarbą didinant taisymo, išperkamosios 
nuomos ir produkto kaip paslaugos 
prieinamumą ir įperkamumą; ragina 
Komisiją įvertinti, kaip labiau suderinta 
paslaugų vidaus rinka galėtų prisidėti prie 
perėjimo prie žiedinės ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 115
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. ragina plėsti antrinių žaliavų 
perdirbimo standartizaciją, kad būtų 
lengviau įgyvendinti žiedinius verslo 
modelius; atsižvelgdamas į tai, ragina 
Komisiją stiprinti antrinių žaliavų vidaus 
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rinką dedant tikslines pastangas nustatyti 
ir pašalinti prekybos kliūtis; be to, prašo 
Komisijos pagerinti Atliekų vežimo 
reglamento vykdymo užtikrinimą, siekiant 
skatinti kokybiškų antrinių žaliavų 
tiekimą ES ir optimizuoti išteklių 
naudojimo efektyvumą; 

Or. en

Pakeitimas 116
Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika 
Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. ragina uždrausti naikinti 
pakankamai geros būklės neparduotas 
prekes, kad vietoj to jas būtų galima 
panaudoti, ir ragina nustatyti konkrečius 
pakartotinio naudojimo tikslus; pabrėžia, 
kad atliekų aikštelių naudojimo 
pirmenybė turėtų būti teikiama darniems 
verslo modeliams;

Or. en

Pakeitimas 117
Beata Mazurek

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. mano, kad būtina apsvarstyti 
galimybę priimti nuostatas, kuriomis būtų 
sustiprintos atitinkamos stebėsenos 
institucijos, kad jos galėtų geriau nustatyti 
į bendrąją rinką importuojamus 
produktus, kurie kelia nepriimtiną pavojų 
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sveikatai ir aplinkai.

Or. pl


