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12.6.2017 A8-0208/60 

Pakeitimas 60 

Eleonora Evi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti 

įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 2021–2029 m. valstybė narė gali iš 

kitų metų pasiskolinti iki 5 % metinės 

išmetamo dujų kiekio kvotos dalies kiekį. 

2. 2021–2025 m. valstybė narė gali iš 

kitų metų pasiskolinti iki 3% metinės 

išmetamo dujų kiekio kvotos dalies kiekį. 

Or. en 



 

AM\1128104LT.docx  PE605.516v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

12.6.2017 A8-0208/61 

Pakeitimas 61 

Eleonora Evi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti 

įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 6 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Valstybės narės gali pasinaudoti 

kreditais iš projektų, suteiktais pagal 

Direktyvos 2003/87/EB 24a straipsnio 1 

dalį atitikčiai pagal 9 straipsnį užtikrinti, 

netaikant jokių kiekybinių apribojimų ir 

vengiant dvigubo apskaitymo. 

Išbraukta. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/62 

Pakeitimas 62 

Eleonora Evi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti 

įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šio reglamento II priede yra 

išvardytos valstybės narės, kurios gali 

ribotai atšaukti ne daugiau kaip 100 

milijonų ES ATLPS leidimų, kaip 

nustatyta Direktyvos 2003/87/EB 3 

straipsnio a punkte, bendrai atsižvelgiant į 

jų atitiktį pagal šį reglamentą. 

1. Šio reglamento II priede yra 

išvardytos valstybės narės, kurios gali 

ribotai atšaukti ne daugiau kaip 50 milijonų 

ES ATLPS leidimų, kaip nustatyta 

Direktyvos 2003/87/EB 3 straipsnio a 

punkte, bendrai atsižvelgiant į jų atitiktį 

pagal šį reglamentą. 

Or. en 

Pagrindimas 

ITRE pakeitimas. 
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12.6.2017 A8-0208/63 

Pakeitimas 63 

Eleonora Evi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti 

įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7 straipsnis 

Papildomas iki 280 mln. grynojo teršalų 

kiekio, pašalinto iš iškirstų miškų žemės, 

mišku apželdintos žemės, kultivuojamų 

pasėlių ir tvarkomų pievų, panaudojimas 

Išbraukta. 

1. Tiek, kiek valstybės narės 

išmetamas ŠESD kiekis viršija jos tų meto 

išmetamo kiekio kvotą, vertinant jos tų 

metų atitiktį pagal šio reglamento 9 

straipsnį, galima atsižvelgti į kiekį, 

neviršijantį bendro grynojo pašalinto ir 

išmesto teršalų kiekio, susijusio su 

iškirstų miškų žeme, mišku apželdinta 

žeme, kultivuojamais pasėliais ir 

tvarkomomis pievomis, nurodytais 

Reglamento [ ] [LULUCF] 2 straipsnyje, 

sumos, jei išpildomos šios sąlygos: 

 

a) suminis kiekis, į kurį atsižvelgiama 

tos valstybės narės atveju, už visus 2021–

2030 m. laikotarpio metus neviršija tai 

valstybei III priede nustatyto lygio; 

 

b) toks kiekis viršija Reglamento [ ] 

[LULUCF] 4 straipsnyje tai valstybei 

narei nustatytus reikalavimus; 

 

c) valstybė narė pagal Reglamentą [ ] 

[LULUCF] iš kitų valstybių narių neįgijo 

daugiau grynojo pašalinto ŠESD kiekio 
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nei perkėlė ir 

d) valstybė narė įvykdė Reglamento[ ] 

[LULUCF] reikalavimus. 

 

2. Jei priimamas deleguotasis aktas, 

skirtas miškų atskaitos lygiams atnaujinti 

remiantis nacionaliniais miškininkystės 

apskaitos planais pagal Reglamento 

[LULUCF] 8 straipsnio 6 dalį, Komisijai 

turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 

aktus šio straipsnio 1 daliai keisti, kad 

būtų atsižvelgta į tvarkomos miško žemės 

apskaitos kategoriją pagal šio reglamento 

12 straipsnį. 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Jei šis pakeitimas būtų priimtas, turėtų būti suderintas visas tekstas. 
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12.6.2017 A8-0208/64 

Pakeitimas 64 

Eleonora Evi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti 

įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. 2027 m. ir 2032 m., jei peržiūrėtas 

valstybės narės išmestas ŠESD kiekis 

viršys jos kurių nors konkrečių to 

laikotarpio metų metinę išmetamo dujų 

kiekio kvotą, pagal šio straipsnio 2 dalį ir 

lankstumo priemones, naudojamas pagal 

5–7 straipsnius, bus taikomos šios 

priemonės: 

1. Jei metinis peržiūrėtas valstybės 

narės išmestas ŠESD kiekis viršys jos 

kurių nors konkrečių to laikotarpio metų 

metinę išmetamo dujų kiekio kvotą, pagal 

šio straipsnio 2 dalį ir lankstumo 

priemones, naudojamas pagal 5–6 

straipsnius, bus taikomos šios priemonės: 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/65 

Pakeitimas 65 

Eleonora Evi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti 

įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 2 dalis  

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Šio reglamento IV priede 

nurodytas kiekis pridedamas prie tame 

priede nurodytos kiekvienai valstybei 2021 

m. paskirtos kvotos. 

Išbraukta. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/66 

Pakeitimas 66 

Eleonora Evi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti 

įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 1 paantraštė  

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

BENDRAS GRYNASIS PAŠALINTAS 

ŠESD KIEKIS, SUSIJĘS SU IŠKIRSTŲ 

MIŠKŲ ŽEME, MIŠKU APŽELDINTA 

ŽEME, KULTIVUOJAMAIS PASĖLIAIS 

IR TVARKOMOMIS PIEVOMIS, Į KURĮ 

VALSTYBĖS NARĖS GALI 

ATSIŽVELGTI ATITIKTIES 2021–2030 

M. LAIKOTARPIU TIKSLAIS, KAIP 

NUMATYTA 7 STRAIPSNYJE 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


