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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Sprendimo projekte nustatomi kiekvienos valstybės narės atskiri privalomieji tikslai –
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius iš sektorių, kuriems netaikoma ES 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistema (ES ETS).
Pasiūlymuose numatyta, kad didelė šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
pastangų dalis, reikalinga bet kuriam tikslui pasiekti, bus įgyvendinta per ES ETS. Sektoriai, 
kuriems taikoma ES ETS, dažnai suteikia galimybes šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
mažinti mažiausiomis sąnaudomis. Tačiau ES ETS apima ir pramonės sektorius, kurie 
susiduria su tarptautine konkurencija ir kuriems gresia „anglies junginių išlakų nutekėjimas“ 
(gamybos perkėlimas į trečiąsias šalis, kur ne tokia griežta šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio kontrolė), jei išlaidos ir reglamentavimo našta Europos Sąjungoje bus per didelės. ES 
ETS užgulanti per didelė šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo našta per elektros 
energijos kainas paveiks visus ekonomikos sektorius.

Todėl nuomonės referentas iš esmės pritaria Komisijos pateiktam pasiūlymui dėl sprendimo, 
kuriame aiškiai išdėstytas ne ETS sektorių indėlis siekiant ES šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo tikslo. Tačiau jis mano, kad daug ką galima gerinti ir aiškinti.

Nuomonės referentas nesiūlo teikti išsamių pakeitimų straipsniams, kuriuose numatyta 
30 proc. sumažinti bendrą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį arba šį tikslą atidėti iki 
2020 m. Jis taip pat neketina teikti jokių kiekvienos valstybės narės atskirai nustatytų tikslų 
pakeitimų. Abu šie klausimai – tai ilgų derybų su valstybėmis narėmis rezultatas. Geriausiu 
atveju šių tikslų pakeitimai veikiausiai būtų neveiksmingi; blogiausiu atveju – jie pakenktų 
deryboms Taryboje, vilkintų paketo priėmimą ir komplikuotų ES poziciją dėl būsimų 
tarptautinių susitarimų.

1. Komitologijos nuostatos

6 straipsnis suteikia teisę Komisijai taikyti komitologijos procedūrą, siekiant iš dalies pakeisti 
valstybių narių išmetamų dujų kiekių normas naujo tarptautinio susitarimo atveju, kad 
kiekviena valstybė narė prisidėtų prie papildomų Bendrijos pastangų mažinti išmetamus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius proporcingai tos valstybės narės išmetamiems 
kiekiams, palyginti su bendrais Bendrijoje išmetamais kiekiais, iš šaltinių, kuriems netaikoma 
ES ETS. Šiame straipsnyje taip pat nustatyta, kad taikydama komitologiją, Komisija priima 
priemones, pagal kurias numatomas valstybių narių naudojimasis papildomų rūšių projektų 
kreditais arba kitais mechanizmais, prireikus sukurtais pagal tarptautinį susitarimą, – tai didelė 
jėga, turėsianti labai didelį poveikį esamoms valstybių narių lankstumo nuostatoms siekiant 
savo tikslų. Galiausiai 6 straipsnyje taip pat išdėstyta, kokią, pagal naująją sutartį nustatytą, 
didesnę šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo dalį galima įgyvendinti naudojant 
projektų kreditus iš trečiųjų šalių.

Nuomonės referentas mano, kad dar per anksti nustatyti tvirtus naštos paskirstymo ir 
naujajame tarptautiniame susitarime naujai nustatyto tikslo įgyvendinimo principus. Toks 
tarptautinis susitarimas gali būti įvairių pavidalų, bet pagrindiniai veiksniai, pvz., kokios šalys 
bus įtrauktos, kokio lygmens siekiai numatyti ir ar iš tiesų susitarimas bus grindžiamas 
teisiškai įpareigojančiais tikslais, anaiptol dar neišspręsti.
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Kur kas svarbesnis principinis klausimas yra tai, kad komitologija turėtų apsiriboti 
techninėmis ir neesminėms sritimis. Neabejotina, kad klausimas, kokių tikslų kiekviena 
valstybė narė atskirai turėtų siekti ir kokias pagal naująjį tarptautinį susitarimą lankstumo 
nuostatas turėtų turėti, nėra nereikšmingas.

2. Valstybių narių prekyba šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimais

Nuomonės referentas pažymi, kad 20 proc. siekis – tai bendras ES tikslas. Remiantis šiuo 
principu, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas visoje Europos Sąjungoje turėtų 
būti vykdomas kiek galima praktiškiau ir mažiausiomis sąnaudomis. Kalbant apie ES ETS, tai 
ši prekyba vykdoma tarp įmonių vadovaujantis ES didžiausia išmetamo kiekio riba. Tačiau 
šiame sprendime, išskyrus projektų kreditų iš trečiųjų šalių pervedimą, aiškių nuostatų dėl 
tokios prekybos nėra.

Nuomonės referentas tai laiko rimtu aplaidumu ir mano, kad esant atitinkamai priežiūrai ir 
tinkamam atsiskaitymui valstybėms narėms derėtų suteikti galimybę pervesti savo metinį ir 
2020 m. normų perviršį kitoms valstybėms narėms. Tai paskatintų valstybes nares siekti kuo 
geresnių rodiklių ir suteiktų papildomų lankstumo nuostatų toms valstybėms narėms, kurios 
galbūt dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių nesugebėjo pasiekti savo tikslų.

3. Projektų kreditai iš trečiųjų šalių

Nuomonės referentas atkreipia dėmesį į kilusį susirūpinimą dėl siūlymo nenumatyti projektų 
kreditų iš trečiųjų šalių panaudojimo, nors ES siekia mažesnio, vienašalio 20 proc. tikslo. Šis 
klausimas išlieka abejotinas.

Nuomonės referentas mano, kad valstybėms narėms derėtų suteikti kiek galima daugiau 
lankstumo. Bent jau iš anksto patikinti, kokius projektų kreditus jos galės panaudoti ir kada.
Jei tarptautinė sutartis bus sudaryta anksti, šį tikrumą laiduos atitinkamos sutartys. Tačiau 
nesudarius tarptautinio susitarimo, nuo 2012 m. tokio tikrumo valstybėms narėms jau nebus.

Nuomonės referentas mano, jog derėtų reikalauti, kad Komisija pateiktų specialius 
pasiūlymus dėl Bendrijos lygmens susitarimų su trečiosiomis šalimis, išsamiai nurodant 
galimybes, kaip iki 2011 m. sausio mėn. (praėjus gana daug laiko po galimų 2009 m. gruodžio 
mėn. tarptautinių derybų Kopenhagoje pabaigos) įgyti pagal tokius susitarimus leistinus 
projektų kreditus.

4. Principai, kuriais vadovaujamasi

Pasiūlymas dėl sprendimo yra grindžiamas valstybių narių solidarumo ir lygybės principais.

Tačiau pasiūlyme nutylima, kokių priemonių reikėtų imtis, kad būtų sustiprintas valstybių 
narių solidarumas, taip pat nekalbama apie kriterijus, kurie būtų taikomi nustatant būtiną 
lygybę tarp valstybių narių. Pastarųjų ne tik labai skirtinga ekonominė padėtis, bet skiriasi ir 
jų galimybės atsinaujinančių energijos išteklių srityje.

Anot Komisijos, valstybių narių pastangos mažinti išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
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dujų kiekius turėtų būti vertinamos atsižvelgiant į susijusį BVP vienam gyventojui 
27 valstybėse narėse. Bendrasis vidaus produktas leidžia įvertinti metinius srautus, tačiau ne 
šių srautų galutinę paskirtį. Jame neatsižvelgiama į kiekvienos valstybės turto atsargas. Jei 
Komisija nori pagrįsti valstybių narių pastangas solidarumo principu, objektyvesnis kriterijus 
būtų bendrasis nacionalinis produktas (BNP) vienam gyventojui. Bendrasis nacionalinis 
produktas, naudojamas Europos Sąjungos nuosaviems ištekliams apskaičiuoti, gaunamas iš 
BVP atėmus pirmines pajamas, kurias rezidentų vienetai turėtų sumokėti ne rezidentams, 
pridėjus pirmines pajamas, gautas iš trečiųjų šalių.

Komisijos pasiūlyme taip pat nekreipiama dėmesio į tikrąją valstybių narių padėtį.
Reikalaujant iš valstybių narių rezultatų, reikia palikti joms platų priemonių pasirinkimą.
Reikia suteikti kiekvienai valstybei galimybę sukurti kiek įmanoma protingesnį energetinį 
derinį, atsižvelgiant į realias galimybes, veiksmingumo ir sąnaudų santykį bei taikomų 
priemonių ūkiškumą. Reikia leisti valstybėms narėms naudotis vadinamaisiais Kioto 
lankstumo mechanizmais, kurie yra svarbi švaresnių technologijų perkėlimo į trečiąjį pasaulį 
priemonė.

Pagal teritorialumo principą, kuriuo grindžiami klimato ir energijos srities teisės aktų 
rinkiniai, mažoms Sąjungos šalims draudžiama plačiau naudoti atsinaujinančius energijos 
šaltinius. Akivaizdu, kad įvairių valstybių geografinė, geologinė, vandens išteklių ir kt. 
padėtis yra labai skirtinga. Saulėtumas didesnis Europos pietuose, negu šiaurėje. Vandens 
ištekliai yra didesni Alpių regiono bei Šiaurės šalyse. Vėjo energiją lengviau eksploatuoti 
šalyse, besiribojančiose su jūromis, kur pučia vėjas ir kur galima vystyti vėjo jėgainių ūkį.
Anglies dvideginio surinkimas ir saugojimas įmanomas tik jei tai leidžia geologinė padėtis.
Šalims, kurių geografinė padėtis nepalanki, reikia sudaryti galimybę investuoti į 
atsinaujinančių energijos išteklių projektus, vykdomus už jų teritorijų ribų, bei gauti iš to 
naudą išmetamų dujų sumažinimo srityje. Pranešėjas taip pat mano, kad reikia sukurti tikrą 
švarios energijos sertifikatų vidaus rinką.

5. Energijos ištekliai, išskiriantys nedidelį kiekį CO2

Atominės energijos naudojimui taikomas subsidiarumo principas, todėl tai yra demokratinis 
kiekvienos šalies pasirinkimas. Pranešėjas mano, kad Europos Sąjungai nepavyks išvengti 
diskusijų dėl atominės energetikos. Tai dar akivaizdžiau, turint galvoje tai, kad visose 
pripažįstamose šios srities ataskaitose, nesvarbu ar tai būtų Tarptautinės energijos agentūros, 
ar Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (angl. IPCC), ataskaitos (2007 m. Bankoko 
ataskaita), nepalieka abejonių, kad masinė produktų, kurių pagrindas yra anglis, paklausa augs 
iki 2030 ar net 2050 m. Taip bus nepaisant visų energijos taupymo ir veiksmingumo didinimo 
pastangų, kurios gali būti įdėtos ateinančiais dešimtmečiais. Atsinaujinančių energijos išteklių 
naudojimas bus lėtesnis ir brangesnis, nei kai kas mano. Tampa aišku, kad Europa negalės 
pasiekti savo tikslo 2020 m. naudoti 10 proc. biokuro, o tai savo ruožtu sudarys sunkumų 
įgyvendinti tikslą iki 2020 m. naudoti 20 proc. atsinaujinančių energijos šaltinių. Kad ir kaip 
būtų, 2020 m. likusius 80 proc. arba 70 proc. energijos paklausos reikės patenkinti naudojantis 
tradicinėmis energijos gamybos priemonėmis, t. y. naudojant iškastinį kurą arba atominę 
energiją.

Jei pagrindinis tikslas yra nedelsiant sumažinti išmetamą CO2 dujų kiekį, į ES tikslus reikės 
įtraukti išteklius, išskiriančius nedidelį kiekį CO2 dujų.
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6. Neišvengiama bendrų pastangų būtinybė

Pranešėjo nuomone, Europos Sąjungos pastangos sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekius (14 proc. visame pasaulyje išmetamų CO2 dujų kiekio) duos nedaug naudos, jei kitos 
didelės pramoninės šalys, pvz., Jungtinės Valstijos, Kinija, Indija, Rusija, Brazilija ir t. t., 
neįsipareigos sutelkti pastangų išmetamų dujų kiekio mažinimo srityje.

Jei ateinančiais metais bus pasirašytas privalomas tarptautinis susitarimas dėl laikotarpio po
Kioto protokolo, Europos Sąjunga savo tikslą iki 2020 m. sumažinti išmetamų dujų kiekį 
20 proc. padidins iki 30 proc. Tai bus didžiulės pastangos, kurios, nors ir labai sveikintinos 
aplinkos požiūriu, turės labai didelių ekonominių, socialinių ir sociologinių padarinių Europos 
žmonėms.

Toks sprendimas negalės būti priimtas komitologijos būdu, nes tai turės būti padaryta po 
demokratiškų diskusijų pagal bendro sprendimo procedūrą. Komisija raginama teikti 
pasiūlymus, kuriuose būtų atsižvelgiama į įsipareigojimus, kuriuos ketina prisiimti tarptautinė 
bendruomenė. Net ir nepasisekus numatomoms deryboms, kas yra įmanoma, Europos Sąjunga 
turėtų persvarstyti siūlomus priimti teisės aktus.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Siekdama įgyvendinti šį tikslą, Europos 
Vadovų Taryba 2007 m. kovo 8–9 d. 
susitikime Briuselyje pritarė Bendrijos 
tikslui iki 2020 m. 30 % sumažinti į 
atmosferą išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 
1990 m. išmestu kiekiu, jeigu būtų 
pasirašytas visuotinis ir visapusiškas 
susitarimas, įgyvendinamas laikotarpiu po 
2012 m., ir kitos išsivysčiusios šalys 
prisiimtų panašius įsipareigojimus 
sumažinti išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius, o pažangesnės 
ekonomikos besivystančios šalys 

(3) Siekdama įgyvendinti šį tikslą, Europos 
Vadovų Taryba 2007 m. kovo 8–9 d. 
susitikime Briuselyje pritarė Bendrijos 
tikslui iki 2020 m. 30 % sumažinti į 
atmosferą išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 
1990 m. išmestu kiekiu, siekiant, kad būtų 
pasirašytas visuotinis ir visapusiškas 
susitarimas, įgyvendinamas laikotarpiu po 
2012 m., jei kitos išsivysčiusios šalys 
prisiimtų panašius įsipareigojimus 
sumažinti išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius, o pažangesnės 
ekonomikos besivystančios šalys 
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įsipareigotų tinkamai prisidėti prie šio 
tikslo, atsižvelgdamos į savo atsakomybę ir 
galimybes.

įsipareigotų tinkamai prisidėti prie šio 
tikslo, atsižvelgdamos į savo atsakomybę ir 
galimybes.

Pagrindimas

ES paskelbtas tikslas – sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 20 %, 
palyginti su 1990 m. kiekiu. Tik tuo atveju, jei bus sudarytas Kioto protokolą pakeisiantis 
tarptautinis susitarimas, Europos Sąjunga galės imtis veiksmų, siekdama papildomai 
sumažinti išmetamą kiekį iki 30 %, palyginti su 1990 m. kiekiu.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Pasak Tarpvyriausybinės klimato 
kaitos komisijos (TKKK), branduolinei 
energijai tenka lemiamas vaidmuo kovoje 
su klimato kaita. Iki 2020 m. iki 60 % ES 
energijos, kartu su energija iš 
atsinaujinančių šaltinių, galėtų sudaryti 
energija, kurią gaminant neišmetamas 
anglies dioksidas. Didžiąją dalį bazinės 
apkrovos elektros energijos galėtų 
rentabiliai gaminti branduolinė 
energetika, o atsinaujinanti energija būtų 
naudojama vidutinei ir didžiausiai 
apkrovai.

Pagrindimas

Kadangi Prancūzijoje didelė dalis elektros energijos gaminama iš branduolinės energijos, 
vienam gyventojui tenkantis išmetamo CO2 kiekis jau dabar gerokai mažesnis nei 
kaimyninėse šalyse. Jei bus rimtai žiūrima į kovą su klimato kaita, nesukeliant grėsmės 
konkurencingumui, branduolinės energetikos vystymas yra neišvengiamas, kadangi sąnaudos, 
susijusios su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, gerokai didesnės. Tai taip pat užtikrins 
tiekimo saugumą.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Siekiant dar geriau užtikrinti teisingą 
pastangų pasidalijimą tarp valstybių narių, 
įgyvendinant nepriklausomą Bendrijos 
įsipareigojimą, jokia valstybė narė neturėtų 
būti įpareigota išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius iki 2020 m. 
sumažinti daugiau kaip 20 %, palyginti su 
2005 m. kiekiais, taip pat jokiai valstybei 
narei neturėtų būti leista iki 2020 m. 
daugiau kaip 20 % padidinti išmetamų 
kiekių, palyginti su 2005 m. kiekiais. 
Sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį reikėtų nuo 2013-
2020 m. Šiuo pasiūlymu kiekvienai 
valstybei narei sudaromos sąlygos į kitus 
metus perkelti 2 % tai valstybei narei 
nustatyto išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančio dujų kiekio. Taip pat leidžiama 
valstybei narei, neišnaudojusiai jai suteikto 
išmetamo dujų kiekio, perkelti neišnaudotą 
kiekį į kitus metus.

(8) Siekiant dar geriau užtikrinti teisingą 
pastangų pasidalijimą tarp valstybių narių, 
įgyvendinant nepriklausomą Bendrijos 
įsipareigojimą, jokia valstybė narė neturėtų 
būti įpareigota išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius iki 2020 m. 
sumažinti daugiau kaip 20 %, palyginti su 
2005 m. kiekiais, taip pat jokiai valstybei 
narei neturėtų būti leista iki 2020 m. 
daugiau kaip 20 % padidinti išmetamų 
kiekių, palyginti su 2005 m. kiekiais. 
Sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį reikėtų nuo 2013-
2020 m. Šiuo pasiūlymu kiekvienai 
valstybei narei sudaromos sąlygos į kitus 
metus perkelti 3% tai valstybei narei 
nustatyto išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančio dujų kiekio. Taip pat leidžiama 
valstybei narei, neišnaudojusiai jai suteikto 
išmetamo dujų kiekio, perkelti neišnaudotą 
kiekį į kitus metus. Valstybei narei, kurios 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis bet kuriais metais 2013–
2020 m. laikotarpiu neviršija nustatytos 
ribos arba yra mažesnis nei siektinas 
2020 m. rodiklis, taip pat turėtų būti 
leidžiama prekiauti neišnaudotais kiekiais 
su kitomis valstybėmis narėmis ir padėti 
šioms laikytis nustatytų apribojimų arba 
siekti rodiklių.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Siekiant išlyginti įvairių valstybių 
narių išmetamo dujų kiekio mažinimo 
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išlaidų skirtumus ir užtikrinti didesnį 
geografinį lankstumą, o tuo pat metu 
padidinti visos Bendrijos sąnaudų 
efektyvumą vykdant šiuos įsipareigojimus, 
valstybei narei turėtų būti leista perduoti 
dalį jai nustatyto išmesti leidžiamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
kitai valstybei narei. Šį perdavimą turėtų 
reguliuoti dvišalis susitarimas, o 
skaidrumas turėtų būti užtikrinamas 
pranešant apie tai Komisijai ir 
užregistruojant perduodamą kiekį abiejų 
valstybių narių registruose.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Siekdama suteikti daugiau lankstumo 
valstybėms narėms, vykdančioms savo 
įsipareigojimus, skatinti trečiųjų šalių 
(ypač besivystančių šalių) tvarų vystymąsi 
ir suteikti tikrumo investuotojams, Bendrija 
turėtų ir toliau pripažinti tam tikrą kiekį 
kreditų, gautų iš trečiosiose šalyse 
įgyvendinamų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekių mažinimo projektų, 
prieš pasirašant tarptautinį susitarimą dėl 
klimato kaitos. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad jų taikomos šių kreditų 
pirkimo strategijos skatintų teisingą 
geografinį projektų pasiskirstymą ir padėtų
įgyvendinti būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos.

(9) Siekdama suteikti daugiau lankstumo 
valstybėms narėms, vykdančioms savo 
įsipareigojimus, skatinti trečiųjų šalių 
(ypač besivystančių šalių) tvarų vystymąsi 
ir suteikti tikrumo investuotojams, Bendrija 
turėtų ir toliau pripažinti tam tikrą kiekį 
kreditų, gautų iš trečiosiose šalyse 
įgyvendinamų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekių mažinimo projektų, 
prieš pasirašant tarptautinį susitarimą dėl 
klimato kaitos. Valstybės narės turėtų
įsipareigoti padėti besivystančioms šalims 
švelninti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo poveikį ir todėl turėtų 
užtikrinti, kad ne mažiau kaip 50 % šių 
kreditų būtų nupirkta iš mažiausiai 
išsivysčiusių šalių (MIŠ) ir mažų 
besivystančių salų valstybių (MBSV), 
siekiant skatinti teisingą geografinį 
projektų pasiskirstymą ir padėti
įgyvendinti būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos. Visi trečiosiose šalyse 
vykdomi projektai turėtų užtikrinti naujų 
anglies dioksido kiekį mažinančių 
technologijų perdavimą ir atitikti aukštos 
kokybės kriterijus, pagal kuriuos 
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užtikrinamas projektų papildomumas ir 
nauda aplinkai bei visuomenei.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Svarbu, kad valstybės narės ir toliau 
galėtų naudotis ŠPM kreditais, kad šių 
kreditų rinka veiktų ir po 2012 m. Siekiant 
užtikrinti šios rinkos veikimą ir kad 
Bendrija toliau mažintų išmetamus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, 
ir taip sustiprinti Bendrijos 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo, 
energetinio saugumo, naujovių diegimo ir 
konkurencingumo tikslų įgyvendinimą, kol 
nėra pasirašyto tarptautinio susitarimo dėl 
klimato kaitos, siūloma leisti, kad metinis 
bendras valstybių narių kreditų, gautų iš 
trečiosiose šalyse vykdomų išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių 
mažinimo projektų, naudojimas neturėtų 
viršyti 3% atitinkamos valstybės narės 
2005 m. išmesto šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, kuriam netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB. Šis kiekis lygus 
trečdaliui viso kiekio, kuriuo valstybė 
narė turėtų sumažinti savo išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančias dujas 
2020 m. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama nepanaudotą šio kiekio dalį 
perleisti kitoms valstybėms narėms.

(13) Svarbu, kad valstybės narės ir toliau 
galėtų naudotis ŠPM kreditais, kad šių 
kreditų rinka veiktų ir po 2012 m. Siekiant 
užtikrinti šios rinkos veikimą ir kad 
Bendrija toliau mažintų išmetamus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, 
ir taip sustiprinti Bendrijos 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo, 
energijos naudojimo veiksmingumo, 
energetinio saugumo, naujovių diegimo ir 
konkurencingumo tikslų įgyvendinimą, kol 
nėra pasirašyto tarptautinio susitarimo dėl 
klimato kaitos, siūloma leisti, kad metinis 
bendras valstybių narių kreditų, gautų iš 
trečiosiose šalyse vykdomų išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių 
mažinimo projektų, naudojimas neturėtų 
viršyti 4% atitinkamos valstybės narės 
2005 m. išmesto šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, kuriam netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB. Valstybėms narėms 
turėtų būti leidžiama nepanaudotą šio 
kiekio dalį perleisti kitoms valstybėms 
narėms su sąlyga, kad ne mažiau kaip 
50 % tokių projektų būtų įgyvendinama 
mažiausiai išsivysčiusiose šalyse (MIŠ) ir 
mažose besivystančiose salų valstybėse 
(MBSV). 

Pakeitimas 7
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Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Įsipareigojimų pagal šį sprendimą 
įgyvendinimo pažanga turėtų būti 
vertinama kiekvienais metais remiantis 
ataskaitomis, pateiktomis pagal 2004 m. 
vasario 11 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimą Nr. 280/2004/EB dėl 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir 
Kioto protokolo įgyvendinimo. Kas dvejus 
metus reikėtų įvertinti planuojamą 
pažangą, o 2016 m. atlikti visapusišką šio 
sprendimo įgyvendinimo įvertinimą.

(15) Įsipareigojimų pagal šį sprendimą 
įgyvendinimo pažanga turėtų būti 
vertinama kiekvienais metais remiantis 
ataskaitomis, pateiktomis pagal 2004 m. 
vasario 11 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimą Nr. 280/2004/EB dėl 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir 
Kioto protokolo įgyvendinimo. Kas 
dvejus metus reikėtų įvertinti planuojamą 
pažangą, o 2016 m. atlikti visapusišką šio 
sprendimo įgyvendinimo įvertinimą. Į 
vertinimą taip pat reikėtų įtraukti 
užregistruotų ir (arba) valstybėse narėse 
įgyvendintų ŠPM projektų įvertinimą, 
siekiant patikrinti, ar jie atitinka šiame 
sprendime nurodytus kokybės kriterijus.

Pagrindimas

Svarbu, kad ES taip pat atliktų veiksmingą priežiūrą, ar valstybės narės gerbia ir laikosi šioje 
direktyvoje pasiūlytų ŠPM projektams taikomų kokybės kriterijų. Jei būtų nuolat laikomasi šių 
standartų, pagerėtų ŠPM projektų kokybė.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Bendrijai pasirašius tarptautinį 
susitarimą dėl klimato kaitos, reikėtų 
atitinkamai pakoreguoti valstybių narių 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekių apribojimus, kad būtų galima 
pasiekti Bendrijos pagal šį susitarimą 
prisiimtą įsipareigojimą mažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
atsižvelgiant į valstybių narių solidarumo 
principą ir poreikį palaikyti tvarų 
ekonomikos augimą visoje Bendrijoje. Iš

(17) Bendrijai pasirašius tarptautinį 
susitarimą dėl klimato kaitos, pagal kurį 
įgyvendinamas tikslas sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimą 30 proc., 
Komisija turėtų pateikti pasiūlymą ir 
poveikio vertinimą Europos Parlamentui 
ir Tarybai dėl valstybių narių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio
apribojimų koregavimo, kad būtų galima 
pasiekti Bendrijos pagal šį susitarimą 
prisiimtą įsipareigojimą mažinti išmetamą 
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trečiosiose šalyse vykdomų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekių mažinimo 
projektų gautų kreditų, kuriais gali 
pasinaudoti kiekviena valstybė narė, kiekį 
reikėtų padidinti, tačiau ne daugiau kaip 
iki pusės papildomo kiekio, kuriuo turi 
būti sumažintas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas iš šaltinių, 
kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB.

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
atsižvelgiant į valstybių narių solidarumo 
principą, poreikį palaikyti tvarų 
ekonomikos augimą visoje Bendrijoje ir 
dalijimosi atsakomybe principą. 
Pasiūlyme nurodomas iš trečiosiose šalyse 
vykdomų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimo projektų gautų kreditų, 
kuriais gali pasinaudoti kiekviena valstybė 
narė, kiekis.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Šiam sprendimui įgyvendinti reikiamų 
priemonių turi būti imtasi pagal 1999 m. 
birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką. Visų pirma Komisijai 
reikėtų suteikti įgaliojimus, sudarius 
tarptautinį susitarimą, patvirtinti 
priemones dėl valstybių narių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių 
apribojimų pakoregavimo, priemones dėl 
papildomų rūšių projektų kreditų 
naudojimo pagal minėtą susitarimą, taip 
pat reikiamas sandorių pagal šį sprendimą 
tikrinimo priemones. Kadangi šios 
priemonės yra bendro pobūdžio ir yra 
skirtos pakeisti neesmines šio sprendimo 
nuostatas bei papildyti jį naujomis 
neesminėmis nuostatomis, jos turėtų būti 
priimtos taikant Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

(19) Šiam sprendimui įgyvendinti reikiamų 
priemonių turi būti imtasi pagal 1999 m. 
birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką. Visų pirma Komisijai 
reikėtų suteikti įgaliojimus tikrinti 
sandorius pagal šį sprendimą. Kadangi 
šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra 
skirtos pakeisti neesmines šio sprendimo 
nuostatas bei papildyti jį naujomis 
neesminėmis nuostatomis, jos turėtų būti 
priimtos taikant Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Pakeitimas 10
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame sprendime taikomos Direktyvos 
2003/87/EB 3 straipsnyje pateiktos 
apibrėžtys.

Šiame sprendime taikomos atitinkamos
Direktyvos 2003/87/EB 3 straipsnyje 
pateiktos apibrėžtys.

Be to, išmetamos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos – tai iš taršos šaltinių 
išmetami anglies dvideginis (CO2), 
metanas (CH4), azoto oksidas (N2O), 
hidrofluorangliavandeniliai (HFC), 
perfluorangliavandeniliai (PFC) ir sieros 
heksafluoridas (SF6), išreikšti anglies 
dvideginio ekvivalentu, kaip nustatyta 
Direktyvoje 2003/87/EB.

Be to, taikomos šios apibrėžtys:
„išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos“ – tai iš taršos šaltinių, kuriems 
netaikoma ETS, išmetami anglies 
dvideginis (CO2), metanas (CH4), azoto 
oksidas (N2O), hidrofluorangliavandeniliai 
(HFC), perfluorangliavandeniliai (PFC) ir 
sieros heksafluoridas (SF6), išreikšti 
anglies dvideginio ekvivalentu, kaip 
nustatyta pagal išmetamų dujų šaltinių ir 
šalinimo absorbentais vertinimo 
metodiką, reglamentuojamą Kioto 
protokole.

„tarptautinis susitarimas“ – tai visuotinis 
ir išsamus pagal Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvenciją 
(JTBKKK) priimtas susitarimas, kuriame 
numatomas tikslas iki 2020 m. 30 % 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 
1990 m., kitų išsivysčiusių šalių 
įsipareigojimai panašiai sumažinti 
išmetamą dujų kiekį ir atitinkamas 
ekonomiškai labiau pažengusių 
besivystančių šalių indėlis, atsižvelgiant į 
jų atsakomybę ir atitinkamus pajėgumus.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kol Bendrija nėra pasirašiusi būsimo 
tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos, 
kurį įgyvendinant išmetamų dujų kiekis 
būtų sumažintas daugiau nei reikalaujama 

1. Kol Bendrija nėra pasirašiusi būsimo 
tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos, 
kurį įgyvendinant išmetamų dujų kiekis 
būtų sumažintas daugiau nei reikalaujama 



PE406.142v02-00 14/23 AD\743661LT.doc

LT

šiame straipsnyje, kiekviena valstybė narė 
iki 2020 m. apriboja iš šaltinių, kuriems 
netaikoma Direktyva 2003/87/EB, 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius, šio sprendimo priede 
atitinkamai valstybei narei nustatytą 
procentinį dydį pritaikydama 2005 m. 
išmestam šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekiui.

šiame straipsnyje, kiekviena valstybė narė 
iki 2020 m. apriboja iš šaltinių, kuriems 
netaikoma Direktyva 2003/87/EB, 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, ne mažesnį nei šio sprendimo priede 
atitinkamai valstybei narei nustatytą 
procentinį dydį pritaikydama 2005 m. 
išmestam šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekiui.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2013 iki 2019 m. valstybė narė gali 
į kitus metus perkelti 2 % tai valstybei 
narei pagal 2 dalį nustatyto išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančio dujų kiekio. 
Jeigu valstybės narės išmetamų dujų kiekis 
yra mažesnis nei nustatyta 2 dalyje, ji gali 
perkelti neišnaudotą kiekį į kitus metus.

3. Nuo 2013 iki 2019 m. valstybė narė gali 
į kitus metus perkelti 3 % tai valstybei 
narei pagal 2 dalį nustatyto išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančio dujų kiekio. 
Jeigu valstybės narės išmetamų dujų kiekis 
yra mažesnis nei nustatyta 2 dalyje, ji gali 
perkelti neišnaudotą kiekį į kitus metus 
arba perduoti jį kitai valstybei narei, kuri 
gali naudoti perduotą kiekį savo išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų normai 
įvykdyti tais metais, kai šis kiekis buvo 
neišnaudotas.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei 2020 m. valstybės narės išmetamų 
dujų kiekis yra mažesnis nei nustatyta šio 
sprendimo priede, ji gali perduoti 
neišnaudotą kiekį kitai valstybei narei, 
kuri gali jį panaudoti savo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimo normai 
2020 m. įvykdyti.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudojimasis iš projektų veiklos gautais 
kreditais

Naudojimasis iš projektų veiklos gautais 
kreditais ir neišnaudoto nacionalinio 
išmetamų dujų kiekio perdavimas

Pakeitimas15

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies a–c punktai, 2 pastraipa, 2,3 ir 4 dalys, 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) patvirtintais taršos mažinimo vienetais 
(PTMV) ir taršos mažinimo vienetais 
(TMV), išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius iki 2012 m. gruodžio 31 d., 
jeigu atitinkamų projektų rūšis 2008–2012 
m. laikotarpiu pagal Direktyvą 2003/87/EB 
patvirtino visos valstybės narės;

(a) patvirtintais taršos mažinimo vienetais 
(PTMV) ir taršos mažinimo vienetais 
(TMV), išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius iki 2012 m. gruodžio 31 d., 
jeigu atitinkamų projektų rūšis 2008–2012 
m. laikotarpiu pagal Direktyvą 2003/87/EB 
patvirtino dauguma valstybių narių, 
sudarančių kvalifikuotą daugumą, kaip 
nustatyta Sutarties 205 straipsnio 2 dalyje;

(b) TMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius nuo 2013 m. sausio 1 d., jeigu 
atitinkami projektai buvo užregistruoti 
2008–2012 m. laikotarpiu ir šių projektų 
rūšis 2008–2012 m. laikotarpiu pagal 
Direktyvą 2003/87/EB patvirtino visos
valstybės narės;

(b) TMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius nuo 2013 m. sausio 1 d., jeigu 
atitinkami projektai buvo užregistruoti 
2008–2012 m. laikotarpiu ir šių projektų 
rūšis 2008–2012 m. laikotarpiu pagal 
Direktyvą 2003/87/EB patvirtino dauguma 
valstybių narių, sudarančių kvalifikuotą 
daugumą, kaip nustatyta Sutarties 205 
straipsnio 2 dalyje;

(c) PTMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius pagal mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse įgyvendinamus 
projektus, jeigu šių projektų rūšis 2008–
2012 m. laikotarpiu pagal Direktyvą 

(c) PTMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius pagal mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse įgyvendinamus 
projektus, jeigu šių projektų rūšis 2008–
2012 m. laikotarpiu pagal Direktyvą 
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2003/87/EB patvirtino visos valstybės 
narės – tol, kol šios šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija, arba iki 2020 m. 
(pasirenkama ankstesnė data);

2003/87/EB patvirtino dauguma valstybių 
narių, sudarančių kvalifikuotą daugumą, 
kaip nustatyta Sutarties 205 straipsnio 2 
dalyje – tol, kol šios šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija, arba iki 2020 m. 
(pasirenkama ankstesnė data);

Valstybės narės užtikrina, kad jų taikomos
šių kreditų pirkimo strategijos skatintų
teisingą geografinį projektų pasiskirstymą 
ir būsimo tarptautinio susitarimo dėl 
klimato kaitos įgyvendinimą.

Valstybės narės užtikrina, kad ne mažiau 
kaip 50 % šių kreditų būtų perkama iš 
mažiausiai išsivysčiusių šalių ir mažų 
besivystančių salų valstybių, siekiant 
skatinti teisingą geografinį projektų 
pasiskirstymą ir padėti įgyvendinti būsimą 
tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos.

2. Kartu su tuo, kas numatyta šio straipsnio 
1 dalyje, taip pat jei tarptautinio susitarimo 
dėl klimato kaitos sudarymas būtų atidėtas, 
valstybės narės gali, įgyvendindamos savo 
įsipareigojimus pagal 3 straipsnį, naudotis 
papildomais šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekių mažinimo kreditais, gautais 
įgyvendinant projektus arba kitą išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių 
mažinimo veiklą pagal Direktyvos 
2003/87/EB 11a straipsnio 5 dalyje 
nurodytus susitarimus.

2. Kartu su tuo, kas numatyta šio straipsnio 
1 dalyje, taip pat jei tarptautinio susitarimo 
dėl klimato kaitos sudarymas būtų atidėtas, 
valstybės narės gali, įgyvendindamos savo 
įsipareigojimus pagal 3 straipsnį, naudotis 
papildomais šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekių mažinimo kreditais, gautais 
įgyvendinant projektus arba kitą išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių 
mažinimo veiklą pagal Direktyvos 
2003/87/EB 11a straipsnio 5 dalyje 
nurodytus susitarimus.

2a. Visi projektai, susiję su bet kokiu 
susitarimu, nurodytu 1 dalies a–c 
punktuose ir 2 dalyje, turi atitikti aukštus 
kokybės kriterijus, kuriuos priima 
Komisija pagal Jungtinių Tautų nustatytą 
sistemą.
Ši priemonė, skirta neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją 
papildant, priimama laikantis 9 straipsnio 
2 dalyje nustatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

2b. Valstybės narės turi užtikrinti, kad 
išmetamų dujų kiekio mažinimas, kurio 
pasiekta vykdant projektus, nurodytus 1 
arba 2 dalyse, arba atlikus perdavimą iš 
kitų valstybių narių pagal 3 straipsnio 3 ir 
3a dalį, papildytų valstybių narių 
nacionalines priemones.
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3. Sudarius būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, valstybės narės galės 
naudotis tik iš tų šalių, kurios bus 
ratifikavusios šį susitarimą, gautais PTMV.

3. Sudarius būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, valstybės narės galės 
naudotis tik iš tų trečiųjų šalių, kurios bus 
ratifikavusios šį susitarimą, gautais PTMV 
ir bet kokių kitų rūšių projektų kreditais, 
sukurtais pagal tarptautinį susitarimą.

4. Kiekvienos valstybės narės pagal šio 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalis naudojami kreditai 
negali viršyti kiekio, lygaus 3% 2005 m. 
tos valstybės narės išmesto šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, kuriam netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB.

4. Kiekvienos valstybės narės pagal šio 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalis naudojami kreditai 
negali viršyti kiekio, lygaus 4% 2005 m. 
tos valstybės narės išmesto šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, kuriam netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB.

Pakeitimas 16

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 iki kitų metų kovo 31 d. 
praneša apie dujų, išmetamų iš šaltinių, 
kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB, metinį kiekį, apie bet kokį 
pagal 3 straipsnio 3 ir 3a dalis perduotą 
ar gautą neišnaudotą kiekį, taip pat apie
naudojimąsi kreditais pagal 4 straipsnį.

Komisija turi kruopščiai ir per pagrįstą 
laikotarpį patikrinti pranešimus.  

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Bendrijos priemonių, padedančių vykdyti 
įsipareigojimus, ataskaita
1. Komisija parengia ataskaitą, 
nurodydama tolesnius veiksmus, kurių 
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reikėtų imtis Bendrijos lygmeniu siekiant 
užtikrinti, kad būtų vykdomi šiame 
sprendime numatyti įsipareigojimai 
mažinti išmetamų dujų kiekį ir Europos 
Vadovų Tarybos 2007 m. kovo mėn. 
nustatytas veiksmingumo tikslas. 
Ataskaitoje visų pirma pateikiama:
a) pažangos, pasiektos valstybėse narėse 
didinant energijos naudojimo 
veiksmingumą, vertinimas;
b) tyrimo, nurodyto Direktyvos 
2006/32/EB 4 straipsnio 5 dalyje, 
rezultatai (ar tinkama direktyva dėl 
baltųjų sertifikatų). Šioje ataskaitoje visų 
pirma įvertinamos galimybės sukurti 
privalomą Bendrijos mastu taikomą 
prekybos balstaisiais sertifikatais sistemą;
c) išsamūs pasiūlymai, kaip mažinti namų 
ūkių ir komercinių pastatų išmetamų dujų 
kiekį pasitelkiant griežtesnius produktams 
ir pastatams taikomus standartus ir 
siekiant užtikrinti, kad iki 2020 m. visi 
nauji gyvenamieji namai ir komerciniai 
pastatai neišskirtų anglies junginių;
2. Jei siūloma Bendrijos politika ir 
priemonės gali turėti didelį poveikį 
Bendrijos ir jos valstybių narių 
įsipareigojimų mažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
įgyvendinimui, atliekant kiekvieno 
Komisijos pasiūlymo vertinimą 
reguliavimo požiūriu, skaičiais 
įvertinamas poveikis išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekiui Bendrijoje 
ir kiekvienoje valstybėje narėje, jei toks 
poveikis daromas.
3. Komisija šią ataskaitą pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai iki 2009 m. 
pabaigos. Komisija 2010 m. pateikia 
tinkamų pasiūlymų dėl teisės aktų, skirtų 
užtikrinti, kad būtų pasiektas Bendrijos 
energijos naudojimo veiksmingumo 
2020 m. tikslas, kurį Europos Vadovų 
Taryba iškėlė 2007 m. kovo mėn.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b straipsnis
Atitiktis

Jei valstybė narė neįvykdo savo 
įsipareigojimų dėl bendro šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimo, kaip 
reikalaujama šiame sprendime, Komisija, 
pagal Sutarties 226 straipsnį, gali imtis 
veiksmų prieš atitinkamą valstybę narę dėl 
Sutarties įsipareigojimo nevykdymo ir gali 
reikalauti taikyti tarpines priemones pagal 
Sutarties 243 straipsnį arba pagreitintą 
procedūrą pagal Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismo procedūros 
reglamento 62a straipsnį.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c straipsnis
Naujas Bendrijos finansavimas, skirtas 
anglies junginių kiekį mažinančioms ir 
energiją taupančioms technologijoms
1. Dalis pajamų, gautų iš leidimų 
pardavimo aukciono būdu pagal 
Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo leidimų prekybos sistemą, 
nurodytą Direktyvos 2003/87/EB 
10 straipsnyje, investuojama į Bendrijos 
lygmens fondą, skirtą:
a) anglies dvideginio kiekį mažinančių ir 
energiją taupančių priemonių skatinimui 
ir naudojimui gyvenamuosiuose ir 
komerciniuose pastatuose;
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b) anglies dioksido kiekį mažinančių 
transporto technologijų ir metodų 
skatinimui ir taikymui.
2. Fondo tikslas – suteikti kuo daugiau 
galimybių naudotis privataus sektoriaus 
teikiamu finansavimu.
3. Komisija iki 2010 m. birželio 30 d. 
pateikia konkrečių pasiūlymų dėl tokio 
fondo dydžio, veiklos ir tikslų.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

1. Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos ir pagal jį įsipareigojus 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą 30 proc., Komisija pateikia 
atitinkamą pasiūlymą dėl šio sprendimo 
keitimo ir poveikio vertinimą. Pasiūlyme 
nurodoma:

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 
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.

a) nuostatos, kuriomis užtikrinama, kad
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, kurio užtenka, jį 
sudėjus kartu su papildomai sumažinamu 
kiekiu iš šaltinių, kuriems taikoma 
Direktyva 2003/87/EB, Bendrijos 
įsipareigojimams pagal tarptautinį 
susitarimą įvykdyti;
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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.

b) nuostatos, kuriomis iš dalies keičiamas 
priedas siekiant pakoreguoti kiekvienos 
valstybės narės išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekių apribojimus pagal
a punkte numatytus papildomai 
sumažinamus kiekius;

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.

c) nuostatos, kuriomis keičiamos 4 
straipsnio 4 dalyje minimų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekių mažinimo
kreditų, gaunamų iš susitarimą 
ratifikavusių trečiųjų šalių, naudojimo 
taisyklės.

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 
sprendimo nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant naujomis nuostatomis, 
priimamos pagal 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.
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