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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas iš esmės pritaria išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimui ir Europos Vadovų Tarybos nustatytiems dviem pagrindiniams tikslams:

– nustatytą iki 2020 m. normą bent 20 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
(ŠESD) išmetamo kiekį padidinti iki 30 proc., jei bus pasirašytas tarptautinis 
susitarimas, kuriuo kitos išsivysčiusios šalys įsipareigotų „sumažinti išmetamus ŠESD 
kiekius, o pažangesnės ekonomikos besivystančios šalys įsipareigotų tinkamai 
prisidėti prie šio tikslo, atsižvelgdamos į savo atsakomybę ir galimybes“;

– kad iki 2020 m. atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalis sudarytų 20 proc. visos ES 
suvartojamos energijos.

Vis dėlto nuomonės referentas pabrėžia, kad tikslo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimą turi būti siekiama pasauliniu mastu. Turėtų prisidėti visos šalys, todėl Komisija 
privalo dėti visas pastangas siekdama užtikrinti, kad būtų pasirašytas tarptautinis plačios 
apimties susitarimas.

Nuomonės referentas pritaria Komisijai, kad visos valstybės narės turėtų dėti pastangas tam, 
kad būtų įgyvendintas Bendrijos įsipareigojimas iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą apribojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą iš šaltinių, 
kuriems netaikoma ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistema 
(ES ETS).

Nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlymui, kuriuo siekiama nustatyti valstybių narių 
įnašą siekiant įvykdyti Bendrijos įsipareigojimą 2013–2020 m. sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius, išmetamus iš šaltinių, kuriems netaikoma Direktyva 2003/87/EB 
(šaltinių, kuriems netaikoma ES ETS). Jame numatomas rezultatų, kuriuos pavyktų pasiekti 
mažinant išmetamus ŠESD kiekius įgyvendinant šį sprendimą, įvertinimas. Be to, jis pritaria, 
kad valstybėms narėms būtų suteiktas tam tikras lankstumas leidžiant joms naudoti patvirtintą 
išmetamų teršalų kiekio sumažinimą, gaunamą įgyvendinant švarios plėtros mechanizmo 
(ŠPM) projektus pagal Kioto protokolo 12 straipsnį ir vykdant išmetamo ŠESD kiekio 
mažinimo veiklą trečiosiose šalyse tam, kad būtų pasiektas šis tikslas.

Vis dėlto nuomonės referentas susirūpinęs tuo, kad, jei valstybės narės nevienodai įgyvendins 
minėtą sistemą, ji galėtų iškreipti konkurenciją ES. Be to, ES įmonės taip pat galėtų nukentėti 
tarptautinės konkurencijos sąlygomis. 

Atsižvelgdamas į šias aplinkybes nuomonės referentas mano, kad Komisija turėtų nuolat 
stebėti poveikį konkurencijai ES ir tarptautiniu lygmeniu bei iki 2016 m. pateikti Europos 
Parlamentui bendrą ataskaitą šiais klausimais.

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
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maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo metinėse 
ataskaitose, teikiamose pagal Sprendimo 
280/2004/EB 3 straipsnį, turėtų pranešti 
apie savo metinius išmetamus ŠESD 
kiekius, pasiektus įgyvendinant minėto 
sprendimo 3 straipsnį, ir naudojimąsi 
kreditais pagal 4 straipsnį.

1. Valstybės narės savo metinėse 
ataskaitose, teikiamose pagal Sprendimo 
280/2004/EB 3 straipsnį, turėtų pranešti 
apie konkurencijos aspektus ir savo 
metinius išmetamus ŠESD kiekius, 
pasiektus įgyvendinant minėto sprendimo 3 
straipsnį, ir naudojimąsi kreditais pagal 4 
straipsnį.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kas dvejus metus nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo datos Komisija parengia 
ataskaitą, kurioje įvertinama, kokį poveikį 
konkurencijai nacionaliniu, ES ir 
tarptautiniu lygmenimis turėjo valstybių 
narių įpareigojimų įgyvendinimas.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Atitikties mechanizmas

Kai valstybės narės šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, išmetamas iš 
šaltinių, kuriems netaikoma Direktyva 
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2003/87/EB, viršija metinių šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio normą, 
nurodytą šio sprendimo 3 straipsnyje, ši 
valstybė narė už perteklinį šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimą moka 
baudą, kuri atitinka Direktyvos 
2003/87/EB 16 straipsnyje numatytą 
sumą. Bauda už perteklinį išmetimą 
mokama į Bendrijos fondą, skirtą klimato 
kaitos švelninimo priemonėms finansuoti.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sudarius būsimą tarptautinį susitarimą
dėl klimato kaitos taikytini pakoregavimai

Būsimo tarptautinio susitarimą dėl 
klimato kaitos sudarymas

1. Bendrijai sudarius tarptautinį 
susitarimą dėl klimato kaitos ir pagal jį 
įsipareigojus sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą didesniais 
kiekiais negu numatyta 3 straipsnyje, 
taikomos 6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys.

Per šešis mėnesius nuo tarptautinio 
susitarimo dėl klimato kaitos (pagal kurį 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų kiekis turės būti sumažintas daugiau, 
negu 3 straipsnyje nurodyta norma) 
sudarymo datos, Komisija pateikia 
pasiūlymą dėl teisės akto dėl kiekvienos 
valstybės narės indėlio prisidedant prie 
Bendrijos siekio dar labiau sumažinti 
išmetamųjų dujų kiekį, kuris turės būti 
priimtas pagal Sutarties 251 straipsnį.

2. Pradedant nuo kitų metų po tų metų, 
kuriais bus sudarytas 1 dalyje minimas 
susitarimas, Bendrijos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiai, išmetami iš 
šaltinių, kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB, 2020 m. pagal 3 straipsnio 1 
dalį papildomai sumažinami kiekiu, lygiu 
bendram papildomam kiekiui, kuriuo 
sumažinamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas Bendrijoje iš visų šaltinių, 
iš kurių išmetamus kiekius Bendrija 
įsipareigoja mažinti pagal šį tarptautinį 
susitarimą, padauginant jį iš bendro 
kiekio, kuriuo sumažintas Bendrijos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
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išmetimas iki 2020 m., dalies, kurią 
sudaro valstybių narių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų iš šaltinių, 
kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB, kiekių mažinimas pagal 3 
straipsnį.
3. Kiekviena valstybė narė prisideda prie 
Bendrijos pastangų iki 2020 m. 
papildomai sumažinti išmetamus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius 
proporcingai šios valstybės narės 
išmetamiems kiekiams, palyginti su 
bendrais Bendrijos išmetamais kiekiais, iš 
šaltinių, kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB, remiantis 3 straipsniu.
Siekdama pakoreguoti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių 
apribojimus pagal šios dalies pirmąją 
pastraipą, Komisija iš dalies keičia priedą. 
Ši priemonė, skirta neesminėms šio 
sprendimo nuostatoms iš dalies keisti, 
priimama pagal 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.
4. Valstybės narės gali padidinti 4 
straipsnio 4 dalyje minimus šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekių mažinimo 
kreditus, gaunamus iš trečiųjų šalių, 
ratifikavusių šio straipsnio 1 dalyje 
minimą susitarimą, pagal šio straipsnio 5 
dalį, ne daugiau kaip puse papildomo 
kiekio, kuriuo sumažinamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimas pagal 
šio straipsnio 2 dalį.
Kiekviena valstybė narė gali perleisti 
nepanaudotą šio kiekio dalį kitai valstybei 
narei.
5. Komisija priima priemones, pagal 
kurias numatomas valstybių narių 
naudojimasis papildomų rūšių projektų 
kreditais arba kitais mechanizmais, 
prireikus sukurtais pagal tarptautinį 
susitarimą. 

Šios priemonės, skirtos neesminėms šio 
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sprendimo nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant naujomis nuostatomis, 
priimama pagal 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Pagrindimas

Į derybų dėl tarptautinio susitarimo užbaigimą neturi būti reaguojama automatiškai, o turi 
būti atlikti politiniai įvertinimai ir priimti politiniai sprendimai. Be to, papildomų pastangų 
paskirstymas turėtų būti grindžiamas tarptautinių derybų rezultatais.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija parengia ataskaitą, kurioje 
įvertinamas šio sprendimo įgyvendinimas. 
Šią ataskaitą kartu su atitinkamais 
pasiūlymais Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai iki 2016 m. spalio 
31 d.

Komisija parengia ataskaitą, kurioje 
įvertinamas šio sprendimo įgyvendinimas. 
Šioje ataskaitoje taip pat įvertinama, kokį 
poveikį konkurencijai nacionaliniu, ES ir 
tarptautiniu lygmenimis turėjo šio 
sprendimo įgyvendinimas. Šią ataskaitą 
kartu su atitinkamais pasiūlymais Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai iki 
2016 m. spalio 31 d.
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