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Pakeitimas 35
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Jungtinių Tautų bendrosios klimato 
kaitos konvencijos, Europos bendrijos 
vardu patvirtintos 1993 m. gruodžio 15 d. 
Tarybos sprendimu 94/69/EB1 dėl 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos (JTBKKK) sudarymo, 
pagrindinis tikslas yra užtikrinti tokią 
pastovią šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentraciją atmosferoje, kad klimato 
sistema būtų apsaugota nuo pavojingo 
antropogeninio poveikio.

(1) Jungtinių Tautų bendrosios klimato 
kaitos konvencijos, Europos bendrijos 
vardu patvirtintos 1993 m. gruodžio 15 d. 
Tarybos sprendimu 94/69/EB dėl Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos (JTBKKK) sudarymo, 
pagrindinis tikslas yra užtikrinti tokią 
pastovią šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentraciją atmosferoje, kad žemės
klimato sistema būtų apsaugota nuo 
pavojingo antropogeninio poveikio.

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, apie kokią klimato sistemą kalbama, taip nurodant, kad 
klimato kaita yra pasaulinė (planetos), o ne vietinės reikšmės problema.

Pakeitimas 36
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Bendrijos nuomone, neseniai išreikšta 
Aplinkos tarybos 2007 m. lapkričio 5 d. 
susitikime Briuselyje, būtina užtikrinti, kad 
žemės paviršiaus metinė vidutinė 
temperatūra nepakiltų daugiau kaip 2°C, 
palyginti su ikiindustrinio laikotarpio 
temperatūra – tai reiškia, kad iki 2050 m. 

(2) Bendrijos nuomone, neseniai išreikšta 
Aplinkos tarybos 2007 m. lapkričio 5 d. 
susitikime Briuselyje, būtina užtikrinti, kad 
žemės paviršiaus metinė vidutinė 
temperatūra nepakiltų daugiau kaip 2°C, 
palyginti su ikiindustrinio laikotarpio 
temperatūra – tai reiškia, kad iki 2050 m. 

                                               
1 OL L 33, 1994 2 7, p. 11.
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visuotinį į atmosferą išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį reikėtų 
sumažinti tiek, kad jis būtų bent 50 % 
mažesnis už 1990 m. išmestą kiekį. Prie šio 
tikslo mažinti išmetamus ŠESD kiekius 
turėtų prisidėti visi ekonomikos sektoriai. 
Išsivysčiusios šalys turėtų toliau vadovauti 
šiam procesui, įsipareigodamos visos kartu 
iki 2020 m. 30 % sumažinti išmetamus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, 
palyginti su 1990 m. kiekiais.

visuotinį į atmosferą išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį reikėtų 
sumažinti tiek, kad jis būtų bent 50 % 
mažesnis už 1990 m. išmestą kiekį. Prie šio 
tikslo mažinti išmetamus ŠESD kiekius 
turėtų prisidėti visi ekonomikos sektoriai. 
Išsivysčiusios šalys bendrai, ypač Europos 
Sąjungos šalys, turėtų toliau vadovauti 
šiam procesui, įsipareigodamos visos kartu 
iki 2020 m. 30 % sumažinti išmetamus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, 
palyginti su 1990 m. kiekiais, o iki 2035 m. 
– 60 %. Pagrindinis tikslas yra laipsniškai 
mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų naudojant iškastinį kurą, kiekį 
Europos Sąjungoje, kad iki 2050 m. 
sausio 1 d. jų neliktų.

Or. en

Pakeitimas 37
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Bendrijos nuomone, neseniai išreikšta 
Aplinkos tarybos 2007 m. lapkričio 5 d. 
susitikime Briuselyje, būtina užtikrinti, kad 
žemės paviršiaus metinė vidutinė 
temperatūra nepakiltų daugiau kaip 2°C, 
palyginti su ikiindustrinio laikotarpio 
temperatūra – tai reiškia, kad iki 2050 m. 
visuotinį į atmosferą išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį reikėtų 
sumažinti tiek, kad jis būtų bent 50 % 
mažesnis už 1990 m. išmestą kiekį. Prie šio 
tikslo mažinti išmetamus ŠESD kiekius 
turėtų prisidėti visi ekonomikos sektoriai. 
Išsivysčiusios šalys turėtų toliau vadovauti 
šiam procesui, įsipareigodamos visos kartu 
iki 2020 m. 30 % sumažinti išmetamus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, 
palyginti su 1990 m. kiekiais.

(2) Bendrijos nuomone, neseniai išreikšta 
Aplinkos tarybos 2007 m. lapkričio 5 d. 
susitikime Briuselyje, būtina užtikrinti, kad 
žemės paviršiaus metinė vidutinė 
temperatūra nepakiltų daugiau kaip 2°C, 
palyginti su ikiindustrinio laikotarpio 
temperatūra – tai reiškia, kad iki 2050 m. 
visuotinį į atmosferą išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį reikėtų 
sumažinti tiek, kad jis būtų bent 50 % 
mažesnis už 1990 m. išmestą kiekį. Prie šio 
tikslo mažinti išmetamus ŠESD kiekius 
turėtų prisidėti visi ekonomikos sektoriai. 
Išsivysčiusios šalys turėtų toliau vadovauti 
šiam procesui, įsipareigodamos visos kartu 
iki 2020 m. 30 % sumažinti išmetamus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius,
palyginti su 1990 m. kiekiais, o iki 2050 m. 
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60 – 80 %.

Or. pt

Pagrindimas

2007 m. kovo mėnesio susitikime Europos vadovų Taryba pažymėjo, kad iki 2050 m. ilgalaikis 
sumažinimas turėtų būti 60 - 80 %.

Pakeitimas 38
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Bendrijos nuomone, neseniai išreikšta
Aplinkos tarybos 2007 m. lapkričio 5 d. 
susitikime Briuselyje, būtina užtikrinti, kad 
žemės paviršiaus metinė vidutinė 
temperatūra nepakiltų daugiau kaip 2°C, 
palyginti su ikiindustrinio laikotarpio 
temperatūra – tai reiškia, kad iki 2050 m. 
visuotinį į atmosferą išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį reikėtų 
sumažinti tiek, kad jis būtų bent 50 % 
mažesnis už 1990 m. išmestą kiekį. Prie šio 
tikslo mažinti išmetamus ŠESD kiekius 
turėtų prisidėti visi ekonomikos sektoriai. 
Išsivysčiusios šalys turėtų toliau vadovauti 
šiam procesui, įsipareigodamos visos kartu 
iki 2020 m. 30 % sumažinti išmetamus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, 
palyginti su 1990 m. kiekiais.

(2) Bendrijos nuomone, neseniai išreikšta 
Aplinkos tarybos 2007 m. lapkričio 5 d. 
susitikime Briuselyje, būtina užtikrinti, kad 
žemės paviršiaus metinė vidutinė 
temperatūra nepakiltų daugiau kaip 2°C, 
palyginti su ikiindustrinio laikotarpio 
temperatūra – tai reiškia, kad iki 2050 m. 
visuotinį į atmosferą išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį reikėtų 
sumažinti tiek, kad jis būtų bent 50 % 
mažesnis už 1990 m. išmestą kiekį. Prie šio 
tikslo mažinti išmetamus ŠESD kiekius 
turėtų prisidėti visi ekonomikos sektoriai. 
Išsivysčiusios šalys turėtų toliau vadovauti 
šiam procesui, įsipareigodamos visos kartu 
iki 2020 m. 30 % sumažinti išmetamus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, 
palyginti su 1990 m. kiekiais, o iki 2050 m. 
– 50 %.

Or. en

Pagrindimas

80 % sumažinimas iki 2050 m., palyginus su 1990 m. per daug ambicingas ir sunkiai 
praktiškai įgyvendinamas. Ši užduotis bus dar sudėtingesnė, kadangi siūloma direktyva apima 
apie 60 % visų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ji apims 40 %, po to kai bus 
priimtas Direktyvos 2003/87/EB pakeitimas) kurias išmeta smulkūs teršėjai, pavyzdžiui 
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transportas (automobiliai, sunkvežimiai), pastatai (ypač jų šildymas), paslaugos, smulkūs 
pramoninai įrenginiai, žemės ūkis, atliekos, ir pan., kuriuos labai sudėtinga reguliuoti.

Pakeitimas 39
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Siekiant užtikrinti tai, kad iki 2020 m. 
20 % būtų sumažinti išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekiai, 
orientaciniai rodikliai, numatyti 
„Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų 
plane: išnaudoti potencialą“ 
(COM(2006)0545), turėtų tapti 
privalomais valstybėms narėms. Komisija 
iki 2009 m. turėtų tam priimti teisines 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

ES numatytas efektyvumo tikslas tėra tikslas 2020 m. ir nėra teisiškai įpareigojantis.
Potencialo išnaudojimas turėtų būti pagrindinis visų sektorių tikslas. Energijos sutaupymas 
siekiant energijos efektyvumo tikslų leis sumažinti visus išmetalų, ypač pastatų ir transporto 
sektoriaus išmetamų dujų kiekius. Vienintelis būdas užtikrinti energijos taupymą ir aiškiai 
įpareigoti ES vyriausybes investuoti į energijos efektyvumą – suteikti tikslui siekti energijos 
efektyvumo teisiškai privalomo tikslo statusą. 

Pakeitimas 40
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2003 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB, nustatančia šiltnamio efektą 

(5) 2003 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB, nustatančia šiltnamio efektą 
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sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje ir iš dalies keičiančia Tarybos 
direktyvą 96/61/EB, buvo sukurta 
Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo leidimų prekybos sistema, 
taikoma tam tikriems ekonomikos 
sektoriams. Norint kuo mažesnėmis 
sąnaudomis pasiekti tikslą iki 2020 m. 
20 % sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 
1990 m. išmestu kiekiu, prie šio tikslo 
mažinti išmetamus kiekius turėtų prisidėti 
visi ekonomikos sektoriai. Todėl valstybės 
narės turėtų įgyvendinti papildomas 
politikos kryptis ir priemones, siekdamos 
papildomai apriboti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą iš šaltinių, 
kuriems netaikoma Direktyva 2003/87/EB.

sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje ir iš dalies keičiančia Tarybos 
direktyvą 96/61/EB, buvo sukurta 
Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo leidimų prekybos sistema, 
taikoma tam tikriems ekonomikos 
sektoriams. Norint kuo mažesnėmis 
sąnaudomis pasiekti tikslą iki 2020 m. 40%
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 
1990 m. išmestu kiekiu, prie šio tikslo 
mažinti išmetamus kiekius turėtų prisidėti 
visi ekonomikos sektoriai. Todėl valstybės 
narės turėtų įgyvendinti papildomas 
politikos kryptis ir priemones, siekdamos 
papildomai apriboti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą iš šaltinių, 
kuriems netaikoma Direktyva 2003/87/EB, 
laikantis Kioto protokolo tikslų 2012 m. ir 
vėliau.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis paskutiniais moksliniais vertinimais, pateiktais Talbergo forumo metu, reikėtų 40% 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir tuo pačiu tinkamai įgyvendinti 
tolesnes priemones, kurios suteiktų daugiau pagrindo Kioto protokolo tikslų siekiui. Jei nebus 
siekiama labai sumažinti atitinkamų pramonių šalių dalies, laikantis Tarpvyriausybinės 
komisijos, sprendžiančios klimato kaitos klausimus, 4-ojoje vertinimo ataskaitoje nurodytų 
tikslų, nebus pasiektas joks patikimas tarptautinis susitarimas.

Pakeitimas 41
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Valstybės narės pagerina visų 
ekonomikos sektorių energetikos 
efektyvumą.  Siekiant užtikrinti tai, kad 
iki 2020 m. 20 % būtų sumažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
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dujų kiekiai, orientaciniai rodikliai, 
numatyti „Efektyvaus energijos vartojimo 
veiksmų plane: išnaudoti potencialą“ 
(COM(2006)0545), turėtų tapti 
privalomais valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Energijos taupymas – pats taupiausias būdas spręsti klimato kaitos klausimą.  Remiantis 
Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planu pasakytina, jog tai, kad ES nesugeba efektyviai 
naudoti energijos, reiškia tiesiogines 100 milijonų eurų išlaidas per metus iki 2020 m. Dar 
daugiau, šiame plane teigiama, kad techniškai ir ekonomiškai vis dar įmanoma iki 2020 m. 
sutaupyti mažiausiai 20 % bendrosios pirminės energijos (be to, kas būtų sutaupyta 
įgyvendinant struktūrinius ekonomikos pokyčius, natūraliai keičiant technologijas ir dėl jau 
dabar įgyvendinamų priemonių).

Pakeitimas 42
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Kiekvienos valstybės narės įnašas 
turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į jos 
2005 m. išmestą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį – šių metų 
duomenys yra naujausi turimi patikrinti 
duomenys apie šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą į aplinką.

(6) Kiekvienos valstybės narės įnašas 
turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į jos 
1990 m. išmestą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, t.y. laikantis Kioto 
protokolo reikalavimų.

Or. pl

Pagrindimas

Kai kurios valstybės visiškai laikosi įsipareigojimų pagal Kioto protokolą ir labai sumažino 
CO2 išmetimą, kitos, nors ir pasirašė protokolą, kol kas šiuo klausimu pažangos nepadarė.
Būtų neteisinga bausti pirmąsias ir skirti apdovanojimus antrosioms.
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Pakeitimas 43
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Kiekvienos valstybės narės įnašas 
turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į jos 
2005 m. išmestą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį – šių metų 
duomenys yra naujausi turimi patikrinti 
duomenys apie šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą į aplinką.

(6) Kiekvienos valstybės narės įnašas 
turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į jos 
išmestą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį 2005 ir 2006 metais.

Or. fi

Pakeitimas 44
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Kiekviena valstybė narė turėtų 
parengti nacionalinį veiksmų planą, 
kuriame būtų numatyta, kaip ji siekia 
laikytis sumažinimo tikslų tuose 
sektoriuose, kurie neįtraukti į prekybos 
išmetamaisiais teršalais sistemą. 
Kiekvienas veiksmų planas turėtų būti 
pristatytas kartu su strategija, skirta 
energetikos efektyvumo skatinimui.

Or. fi
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Pakeitimas 45
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) Teršalų, išmetamų tuose sektoriuose, 
kurie neįtraukti į prekybos išmetamaisiais 
teršalais sistemą, kiekis labai priklauso 
nuo kiekvieno piliečio veiklos. Valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad piliečiai būtų 
tinkamai pasirengę taikyti pažangiausias 
technologijas ir sprendimus ir turėtų tam 
būtinus išteklius. Reikėtų skatinti piliečius 
taupyti energiją ir teikti jiems pagalbą, 
kaip tai daryti, pavyzdžiui, šviesti ir teikti 
nepriklausomą informaciją. Valstybės 
narės tarp kitų šio proceso elementų 
galėtų sudaryti galimybę teikti nešališkas 
konsultacijas energetikos klausimais 
vietos ir regioniniu lygmenimis.

Or. fi

Pakeitimas 46
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių solidarumo principu ir 
poreikiu pasiekti tvarų ekonomikos 
augimą visoje Bendrijoje, atsižvelgiant į 
susijusį BVP vienam gyventojui valstybėse 
narėse. Valstybėms narėms, kurių BVP 
vienam gyventojui šiuo metu yra palyginti 
mažas, todėl ateityje prognozuojamas 
didelis BVP augimas, turėtų būti leista 
padidinti išmetamus šiltnamio efektą 

Išbraukta.
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sukeliančių dujų kiekius, palyginti su 
2005 m. kiekiais, tačiau jos turėtų riboti šį 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio augimą, siekdamos prisidėti 
prie bendrojo Bendrijos įsipareigojimo 
mažinti išmetamus kiekius. Valstybės 
narės, kurių BVP vienam gyventojui šiuo 
metu yra palyginti didelis, turėtų 
sumažinti išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius, palyginti su 
2005 m. kiekiais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant patenkinamo tarptautinio Kopenhagoje reikėtų įpareigoti visas valstybes iki 2020 m. 
sumažinti išmetalų kiekį arba bent jo nepadidinti, įskaitant tuos sektorius, kurie neįtraukti į 
prekybos išmetamaisiais teršalais sistemą. Naudodami BVP vienam gyventojui kaip vienintelį 
kriterijų, mes klaidingai informuojame mažiau išsivysčiusias šalis, pvz., Kiniją, Indiją ir 
skatina jas padidinti išmetamų dujų kiekį. Siekiant to išvengti, reikia prašyti Europos 
Komisijos parengti naujus kriterijus, kurie apimtų išmetamų dujų kiekius, ir perskirstyti juos 
tai tarp valstybių narių, kad nei viena negalėtų jų padidinti.

Pakeitimas 47
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių solidarumo principu ir 
poreikiu pasiekti tvarų ekonomikos augimą 
visoje Bendrijoje, atsižvelgiant į susijusį 
BVP vienam gyventojui valstybėse narėse.
Valstybėms narėms, kurių BVP vienam 
gyventojui šiuo metu yra palyginti mažas, 
todėl ateityje prognozuojamas didelis BVP 
augimas, turėtų būti leista padidinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius, palyginti su 2005 m. 

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių solidarumo principu ir 
poreikiu pasiekti tvarų ekonomikos augimą 
visoje Bendrijoje, atsižvelgiant į susijusį 
BVP ir išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį vienam gyventojui
valstybėse narėse. 
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kiekiais, tačiau jos turėtų riboti šį 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio augimą, siekdamos prisidėti
prie bendrojo Bendrijos įsipareigojimo 
mažinti išmetamus kiekius. Valstybės 
narės, kurių BVP vienam gyventojui šiuo 
metu yra palyginti didelis, turėtų 
sumažinti išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius, palyginti su 
2005 m. kiekiais.

Or. pl

Pagrindimas

Siekiant būti sąžiningais aplinkos atžvilgiu, tie, kurie išmeta daugiau CO2, turėtų imtis 
didesnės atsakomybės kovojant su klimato kaita. 

Pakeitimas 48
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių solidarumo principu ir 
poreikiu pasiekti tvarų ekonomikos augimą 
visoje Bendrijoje, atsižvelgiant į susijusį 
BVP vienam gyventojui valstybėse narėse. 
Valstybėms narėms, kurių BVP vienam 
gyventojui šiuo metu yra palyginti mažas, 
todėl ateityje prognozuojamas didelis BVP 
augimas, turėtų būti leista padidinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius, palyginti su 2005 m. kiekiais, 
tačiau jos turėtų riboti šį išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
augimą, siekdamos prisidėti prie bendrojo 
Bendrijos įsipareigojimo mažinti 
išmetamus kiekius. Valstybės narės, kurių 
BVP vienam gyventojui šiuo metu yra 

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių solidarumo principu ir 
poreikiu pasiekti tvarų ekonomikos augimą 
visoje Bendrijoje, atsižvelgiant į susijusį 
BVP vienam gyventojui valstybėse narėse. 
Valstybėms narėms, kurių BVP vienam 
gyventojui šiuo metu yra palyginti mažas, 
todėl ateityje prognozuojamas didelis BVP 
augimas, turėtų būti leista padidinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius, palyginti su 2005 m. kiekiais, 
ir taip sudaryti joms galimybę savo BVP 
priartinti prie kitų valstybių narių. Šios 
valstybės gali riboti šį išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio augimą tiek,
kiek tai leis joms siekti šio tikslo.
Valstybės narės, kurių BVP vienam 
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palyginti didelis, turėtų sumažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius, palyginti su 2005 m. kiekiais.

gyventojui šiuo metu yra palyginti didelis, 
turėtų sumažinti išmetamus šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekius, palyginti 
su 2005 m. kiekiais.

Or. pl

Pagrindimas

Svarbiausias bendrijos tikslas – suderinti BVP lygį visoje ES. Nuostata užkirsti galimybes 
ekonominiam vystymuisi tų valstybių, kurių žemas BVP lygis, prieštarauja bendrijos 
interesams. Kai kuriose valstybėse vienintelė galimybė greitai ir pakankamai užtikrinti 
būtinus energijos kiekius – gaminti energiją, naudojant anglių deginimą. Atsižvelgiant į 
dabartinį anglies dioksido surinkimo bei saugojimo technologijų lygį ir su juo susijusias 
išlaidas, neįmanoma sumažinti CO2 išmetimo, atsirandančio dėl anglių deginimo ir laikytis 
bendrijos teisės aktų.

Pakeitimas 49
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių solidarumo principu ir 
poreikiu pasiekti tvarų ekonomikos 
augimą visoje Bendrijoje, atsižvelgiant į 
susijusį BVP vienam gyventojui valstybėse 
narėse. Valstybėms narėms, kurių BVP 
vienam gyventojui šiuo metu yra palyginti 
mažas, todėl ateityje prognozuojamas 
didelis BVP augimas, turėtų būti leista 
padidinti išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius, palyginti su 
2005 m. kiekiais, tačiau jos turėtų riboti šį 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio augimą, siekdamos prisidėti 
prie bendrojo Bendrijos įsipareigojimo 
mažinti išmetamus kiekius. Valstybės
narės, kurių BVP vienam gyventojui šiuo 
metu yra palyginti didelis, turėtų

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius turėtų būti grindžiamos 
vienodo požiūrio principu, atsižvelgiant į 
valstybių narių pastangas ir pasiekimus 
tarp 1990 m. ir 2005 m. Tos, kurios dėjo 
daug pastangų, kad sumažintų išmetamų 
dujų kiekį, turėtų būti apdovanojamos 
rodant pavyzdį, o tos, kurios atsilieka, 
turėtų būti motyvuojamos. Visos valstybės 
narės turi sumažinti išmetamus šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekius iki 2020 m.



PE409.395v01-00 14/64 AM\730633LT.doc

LT

sumažinti išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius, palyginti su 
2005 m. kiekiais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant patenkinamo tarptautinio Kopenhagoje reikėtų įpareigoti visas valstybes iki 2020 m. 
sumažinti išmetalų kiekį arba bent jo nepadidinti, įskaitant tuos sektorius, kurie neįtraukti į 
prekybos išmetamaisiais teršalais sistemą. Naudodami BVP vienam gyventojui kaip vienintelį 
kriterijų, mes klaidingai informuojame mažiau išsivysčiusias šalis, pvz., Kiniją, Indiją ir 
skatina jas padidinti išmetamų dujų kiekį. Siekiant to išvengti, reikia prašyti Europos 
Komisijos parengti naujus kriterijus, kurie apimtų išmetamų dujų kiekius, ir perskirstyti juos 
tai tarp valstybių narių, kad nei viena negalėtų jų padidinti.

Pakeitimas 50
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių solidarumo principu ir 
poreikiu pasiekti tvarų ekonomikos augimą 
visoje Bendrijoje, atsižvelgiant į susijusį 
BVP vienam gyventojui valstybėse narėse. 
Valstybėms narėms, kurių BVP vienam 
gyventojui šiuo metu yra palyginti mažas, 
todėl ateityje prognozuojamas didelis BVP 
augimas, turėtų būti leista padidinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius, palyginti su 2005 m. kiekiais, 
tačiau jos turėtų riboti šį išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
augimą, siekdamos prisidėti prie bendrojo 
Bendrijos įsipareigojimo mažinti 
išmetamus kiekius. Valstybės narės, kurių 
BVP vienam gyventojui šiuo metu yra 
palyginti didelis, turėtų sumažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių solidarumo principu ir 
poreikiu pasiekti tvarų ekonomikos augimą 
visoje Bendrijoje, atsižvelgiant į susijusį 
BVP vienam gyventojui valstybėse narėse. 
Valstybėms narėms, kurių BVP vienam 
gyventojui šiuo metu yra palyginti mažas, 
lyginant su ES vidurkiu, turėtų būti leista 
atitinkamai padidinti išmetamus šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekius, palyginti 
su 2005 m. kiekiais, vis dėlto jos turėtų 
riboti šį išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio augimą, siekdamos 
prisidėti prie bendrojo Bendrijos 
įsipareigojimo mažinti išmetamus kiekius. 
Taigi valstybės narės, kurių BVP vienam 
gyventojui šiuo metu yra palyginti didelis, 
siekdamos laikytis Bendrijos 
įsipareigojimų, turėtų labiau sumažinti 
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dujų kiekius, palyginti su 2005 m. kiekiais. išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius, palyginti su 2005 m. kiekiais.

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kad solidarumo mechanizmas veiks tik tada, jei valstybės narės laikysis ir 
gerbs bendrus bendrijos įsipareigojimus, o galimas išmetalų kiekio padidinimas bus tik 
trumpalaikis.

Pakeitimas 51
Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių solidarumo principu ir 
poreikiu pasiekti tvarų ekonomikos augimą 
visoje Bendrijoje, atsižvelgiant į susijusį 
BVP vienam gyventojui valstybėse narėse. 
Valstybėms narėms, kurių BVP vienam 
gyventojui šiuo metu yra palyginti mažas, 
todėl ateityje prognozuojamas didelis BVP 
augimas, turėtų būti leista padidinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius, palyginti su 2005 m. kiekiais, 
tačiau jos turėtų riboti šį išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
augimą, siekdamos prisidėti prie bendrojo 
Bendrijos įsipareigojimo mažinti 
išmetamus kiekius. Valstybės narės, kurių 
BVP vienam gyventojui šiuo metu yra 
palyginti didelis, turėtų sumažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius, palyginti su 2005 m. kiekiais.

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių solidarumo principu ir 
poreikiu pasiekti tvarų ekonomikos augimą 
visoje Bendrijoje, atsižvelgiant į susijusį 
BVP vienam gyventojui valstybėse narėse, 
ir galiojančius sumažinimo 
įsipareigojimus pagal susitarimą dėl 
naštos pasidalijimo. Valstybėms narėms, 
kurių BVP vienam gyventojui šiuo metu 
yra palyginti mažas, todėl ateityje 
prognozuojamas didelis BVP augimas, 
turėtų būti leista padidinti išmetamus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, 
palyginti su 2005 m. kiekiais, tačiau jos 
turėtų riboti šį išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio augimą, siekdamos 
prisidėti prie bendrojo Bendrijos 
įsipareigojimo mažinti išmetamus kiekius. 
Valstybės narės, kurių BVP vienam 
gyventojui šiuo metu yra palyginti didelis, 
turėtų sumažinti išmetamus šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekius, palyginti 
su 2005 m. kiekiais. 
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Or. de

Pagrindimas

Pagal Komisijos pasiūlymą kai kurios valstybėms narėms bus leidžiama išmesti daugiau 
teršalų, nei pagal Kioto protokolo tikslus. Tai būtų nesąžininga tų valstybių narių atžvilgiu, 
kurios jau įvykdė savo įsipareigojimus Kioto protokolo atžvilgiu ir būtų parodytas labai 
blogas ženklas trečiosioms šalims. Todėl šių pakeitimų autorius, siekdamas sumažinti 
išmetamų dujų kiekius, nori pakeisti skaičius, kurie leidžiami šioms šalims pagal susitarimą 
dėl naštos pasidalijimo. Išmetamų dujų kiekis, kuris bus sutaupytas pritaikius šį pakeitimą, 
prekybos teršalais sistemoje, gali būti panaudotas, siekiant nustatyti labiau pasiekiamus 
tikslus tiems sektoriams, kurie neįtraukti į prekybos išmetamaisiais teršalais sistemą.

Pakeitimas 52
Peter Liese

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. Be to, 
nei vienai valstybei narei negali būti 
leidžiama padidinti išmetamų dujų kiekio, 
lyginant su jos įsipareigojimais 2008 –
2012 m. pagal susitarimą dėl naštos 
pasidalijimo  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 



AM\730633LT.doc 17/64 PE409.395v01-00

LT

metus.

Or. de

Pagrindimas

Pagal Komisijos pasiūlymą kai kurios valstybėms narėms bus leidžiama išmesti daugiau 
teršalų, nei pagal Kioto protokolo tikslus. Tai būtų nesąžininga tų valstybių narių atžvilgiu, 
kurios jau įvykdė savo įsipareigojimus Kioto protokolo atžvilgiu ir būtų parodytas labai 
blogas ženklas trečiosioms šalims. Todėl šių pakeitimų autorius, siekdamas sumažinti 
išmetamų dujų kiekius, nori pakeisti skaičius, kurie leidžiami šioms šalims pagal susitarimą 
dėl naštos pasidalijimo. Išmetamų dujų kiekis, kuris bus sutaupytas pritaikius šį pakeitimą, 
prekybos teršalais sistemoje, gali būti panaudotas, siekiant nustatyti labiau pasiekiamus 
tikslus tiems sektoriams, kurie neįtraukti į prekybos išmetamaisiais teršalais sistemą.

Pakeitimas 53
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) (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 30 %, palyginti su 
1990 m. kiekiais, taip pat jokiai valstybei 
narei neturėtų būti leista iki 2020 m. 
daugiau kaip 30 % padidinti išmetamų 
kiekių, palyginti su 1990 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.
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Or. pl

Pagrindimas

Procentinės išraiškos pakeitimas iš 20 % į 30 % susijęs su skaičiavimu ne nuo 2005 m., bet 
nuo 1990 m. 

Pakeitimas 54
John Bowis, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Péter Olajos

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Valstybės narės gali pateisinti, kodėl 
neribojamas šalies viduje išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
sumažinamas viršijus nustatytą kiekio 
ribą arba jos nepasiekus, remdamosi 
vadinamaisiais visais atvejais naudingais 
veiksmais ar politika, kurie duoda 
bendros naudos. Šiuo požiūriu pirmenybę 
reikėtų suteikti bendrai naudai 
visuomenės sveikatos srityje (ypač 
susijusiai su oro kokybe) ir geresniam 
saugumui, ekologinės sistemos 
išsaugojimui ir biologinei įvairovei bei 
darbo vietų kūrimui ir energetiniam 
saugumui.

Or. en

Pagrindimas

Ketvirtosios Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos įvertinimo ataskaitos III grupė dėl 
švelninimo aiškiai nurodo, kad papildoma nauda, pasireiškianti mažesne oro tarša, didesniu 
energetiniu saugumu ir daugiau darbo vietų kaimo vietovėse padengia švelninimo išlaidas. 
Apskritai visuose aptartuose pasaulio regionuose sutariama, kad sumažinus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį labai greitai pajuntama didelė naudai sveikatai ir kitokia nauda.
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Pakeitimas 55
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis tuose sektoriuose, 
kurie neįtraukti į direktyva 2003/87/EB, 
nuo 2020 m. turėtų vienodai kiekvienais 
metais mažėti. Tačiau nėra prasmės 
nustatyti ypač ambicingus tikslus iki 
2050 m., kadangi nei dabartinės 
mokslinės žinios, nei technologijos 
pažanga nesudaro galimybių tiksliai 
numatyti galimybių, kurios bus po 
dvidešimties metų.

Or. fr

Pagrindimas

Nepraktiška numatyti ambicingus tikslus 2050 m. Jei nebus sudarytas tarptautinis 
susitarimas, Europos pastangos pasmerktos. Kam jau dabar viešintis vieniems tai, kai turėtų 
būti bendros pastangos?

Pakeitimas 56
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Siekiant užtikrinti tai, kad valstybės 
narės aiškiai ir pilnaverčiai laikytųsi 
įsipareigojimų, Komisija nustato 
tiesioginių baudų už įsipareigojimų pagal 
šį sprendimą nesilaikymą.

Or. en



PE409.395v01-00 20/64 AM\730633LT.doc

LT

Pakeitimas 57
Roberto Musacchio

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,
su sąlyga, kad šie projektai buvo ir bus 
įgyvendinti naudojant energiją iš 
atsinaujinančių šaltinių, 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.

Or. en

Pagrindimas

Pripažįstant kreditus, gautus iš trečiųjų šalių, reikėtų atsižvelgti į jau įgyvendintus ir naujus 
projektus šiose šalyse ir pripažinti tik tais atvejais kai naudojama energija iš atsinaujinančių 
šaltinių.

Pakeitimas 58
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Siekdama suteikti daugiau lankstumo 
valstybėms narėms, vykdančioms savo 
įsipareigojimus, skatinti trečiųjų šalių 

(9) Siekdama suteikti daugiau lankstumo 
valstybėms narėms, vykdančioms savo 
įsipareigojimus, skatinti trečiųjų šalių 
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(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.

(ypač besivystančių šalių) tvarų vystymąsi 
ir suteikti tikrumo investuotojams, Bendrija 
turėtų ir toliau pripažinti tam tikrą kiekį 
kreditų, gautų iš trečiosiose šalyse 
įgyvendinamų vadinamojo auksinio 
standarto tipo 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.

Or. en

Pakeitimas 59
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Siekiant išlyginti įvairių valstybių 
narių išmetamo dujų kiekio mažinimo 
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 dujų kiekio kitai valstybei narei. 
Tokius perdavimus turėtų reguliuoti 
dvišalis susitarimas, o skaidrumas turėtų 
būti užtikrinamas pranešant apie tai 
Komisijai ir užregistruojant perduodamą 
kiekį abiejų valstybių narių registruose.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu padidinamas išlaidų efektyvumas siekiant ES tikslo sumažinti išmetamas 
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dujas. Ši savanoriška galimybė galėtų padėti toms šalims, kurioms dėl resursų stygiaus bus 
sunku sumažinti išmetamų dujų kiekį, kadangi ji sudaro galimybę finansuoti tolimesnius 
veiksmus ir (arba) priemones iš lėšų gautų iš šių perdavimų. Visos šioje programoje 
dalyvaujančios valstybės narės turės naudos. Tačiau didžiausia nauda bus aplinkos apsaugai, 
kadangi efektyvus išteklių naudojimas yra labai svarbus aplinkos apsaugos politikai.

Pakeitimas 60
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Siekiant išlyginti įvairių valstybių 
narių išmetamo dujų kiekio mažinimo 
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 leidžiamo išmesti 
šiltnamio dujų kiekio kitai valstybei narei. 
Tokius perdavimus turėtų reguliuoti dvišalis 
susitarimas, o skaidrumas turėtų būti 
užtikrinamas apie tai pranešant Komisijai ir 
užregistruojant perduodamą kiekį abiejų 
valstybių narių registruose.

Or. en

Pagrindimas

Šis pasiūlymas sudaro galimybę valstybėms narėms prekiauti taršos leidimais. Kadangi 
valstybės narės turi skirtingas mažinimo išlaidas, ES reikia siekti išlaidų efektyvumo, siekiant 
ES tikslo ir nekeičiant bendro šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažinimo tikslo.
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Pakeitimas 61
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Todėl valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pasinaudoti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių 
sumažinimo kreditais, kurie buvo suteikti 
už 2008–2012 m. laikotarpiu sumažintus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius 
įgyvendinant tų rūšių projektus, kuriuos 
tuo metu buvo patvirtinusios visos 
valstybės narės. Be to, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekių mažinimo kreditais, gautais 
sumažinus išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius 2008–2012 m. 
laikotarpiui pasibaigus, jei šie projektai 
buvo užregistruoti ir įgyvendinti 2008–
2012 m. laikotarpiu ir priskiriami projektų 
rūšims (projektų kategorijos), kurias tuo 
metu buvo patvirtinusios visos valstybės 
narės.

(10) Todėl valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pasinaudoti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių 
sumažinimo kreditais, kurie buvo suteikti 
už 2008–2012 m. laikotarpiu sumažintus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius 
įgyvendinant vadinamojo auksinio 
standarto tipo projektus. Be to, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikta galimybė 
pasinaudoti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekių sumažinimo 
kreditais, gautais sumažinus išmetamus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius 
2008–2012 m. laikotarpiui pasibaigus, jei 
vadinamojo auksinio standarto tipo 
projektai buvo užregistruoti ir įgyvendinti 
2008–2012 m. laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

Griežtesni bendro įgyvendinimo ir švarios plėtros mechanizmo kriterijai būtini siekiant 
užtikrinti, kad valstybės narės, siekdamos sumažinti išmetamų dujų kiekius, naudotų tik 
kokybiškų projektų kreditus.   Vadinamasis auksinis standartas – labai griežtas pridėtinės 
vertės ir tvaraus vystymosi standartas, skirtas ŠPM projektų pripažinimui.
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Pakeitimas 62
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Iki šiol labai mažai švarios plėtros 
mechanizmo (ŠPM) projektų 
įgyvendinama mažiausiai išsivysčiusiose 
šalyse (MIŠ). Kadangi Komisija remia 
teisingą ŠPM projektų paskirstymą, taip 
pat per Komisijos įsteigtą Pasaulinį klimato 
kaitos aljansą, reikėtų užtikrinti, jog bus 
priimami kreditai iš tų projektų, kurie bus 
pradėti įgyvendinti MIŠ 2008–2012 m. 
laikotarpiui pasibaigus, jeigu atitinkamas 
projektų rūšis 2008–2012 m. laikotarpiu 
bus patvirtinusios visos valstybės narės. 
Šie kreditai turėtų būti priimami iki 
2016 m. arba kol bus sudarytas susitarimas 
su Bendrija (pasirenkama ankstesnė data).

(11) Iki šiol labai mažai švarios plėtros 
mechanizmo (ŠPM) projektų 
įgyvendinama mažiausiai išsivysčiusiose 
šalyse (MIŠ). Kadangi Komisija remia 
teisingą ŠPM projektų paskirstymą, taip 
pat per Komisijos įsteigtą Pasaulinį klimato 
kaitos aljansą, reikėtų užtikrinti, jog bus 
priimami kreditai iš tų vadinamojo 
auksinio standarto tipo projektų, kurie bus 
pradėti įgyvendinti MIŠ 2008–2012 m. 
laikotarpiui pasibaigus. Šie kreditai turėtų 
būti priimami iki 2016 m. arba kol bus 
sudarytas susitarimas su Bendrija 
(pasirenkama ankstesnė data).

Or. en

Pakeitimas 63
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Siekiant suteikti daugiau lankstumo ir 
skatinti besivystančių šalių tvarų 
vystymąsi, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pasinaudoti papildomais 
kreditais, gautais įgyvendinant projektus 
pagal Bendrijos su trečiosiomis šalimis 
sudarytus susitarimus. Jei nebus pasirašytas 
tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos, 
kuriame būtų nustatytas kiekis, kuriuo savo 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius privalėtų sumažinti 
išsivysčiusios šalys, bendro įgyvendinimo 

(12) Siekiant suteikti daugiau lankstumo ir 
skatinti besivystančių šalių tvarų 
vystymąsi, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pasinaudoti papildomais 
kreditais, gautais įgyvendinant vadinamojo 
auksinio standarto tipo projektus pagal 
Bendrijos su trečiosiomis šalimis sudarytus 
susitarimus. Jei nebus pasirašytas 
tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos, 
kuriame būtų nustatytas kiekis, kuriuo savo 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius privalėtų sumažinti 
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(BĮ) projektai po 2012 m. negalės būti 
tęsiami. Tačiau išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekių sumažinimo 
kreditai, gauti įgyvendinant tokius 
projektus, turėtų būti ir toliau pripažįstami, 
sudarius susitarimus su trečiosiomis 
šalimis.

išsivysčiusios šalys, bendro įgyvendinimo 
(BĮ) projektai po 2012 m. negalės būti 
tęsiami. Tačiau vadinamojo auksinio 
standarto tipo išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekių sumažinimo 
kreditai, gauti įgyvendinant tokius 
projektus, turėtų būti ir toliau pripažįstami, 
sudarius susitarimus su trečiosiomis 
šalimis.

Or. en

Pakeitimas 64
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Siekiant suteikti daugiau lankstumo 
ir motyvacijos mažinti išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekius valstybės 
narės turėtų naudoti papildomus kreditus 
iš tų projektų ir investicijų, kuriuos jos 
vykdo ES. 

Or. en

Pagrindimas

Kadangi valstybės narės turi dideles išlaidų efektyvumo galimybes, siekiant sumažinti 
išmetamas CO2 dujas, reikėtų skatinti prekybą, projektus ir prekybą tarp valstybių narių kartu 
remiant projektus trečiosiose šalyse.

Pakeitimas 65
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Svarbu, kad valstybės narės ir toliau (13) Svarbu, kad valstybės narės ir toliau 
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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.

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 1% atitinkamos valstybės narės 
2005 m. išmesto šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, kuriam netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB.

Or. en

Pagrindimas

Prekybos išmetamaisiais teršalais sistema jau užtikrina mainus tarp valstybių narių. Siekiant 
atitikties tarptautiniams susitarimui ir kiekvienos valstybės narės mažinimo tikslams 
sprendime dėl dalijimosi pastangomis nereikėtų numatyti perdavimo. 

Pakeitimas 66
Péter Olajos

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 

(13) Svarbu, kad valstybės narės ir toliau 
galėtų naudotis ŠPM kreditais, kad šių 
kreditų rinka veiktų ir po 2012 m. Siekiant 
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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.

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 arba kitose valstybėse 
narėse 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 parduoti aukcione kitoms 
valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi valstybės narės turi dideles išlaidų efektyvumo galimybes, siekiant sumažinti 
išmetamas CO2 dujas, reikėtų skatinti prekybą, projektus ir prekybą tarp valstybių narių kartu 
remiant projektus trečiosiose šalyse.

Galimybė parduoti neišnaudotą dalį gali būti patraukli ir motyvuoti valstybes nares.

Pakeitimas 67
Johannes Lebech

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 

(13) Svarbu, kad valstybės narės ir toliau 
galėtų naudotis vadinamojo auksinio 
standarto tipo projektų ŠPM kreditais, kad 
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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.

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 vadinamojo auksinio standarto 
tipo 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.

Or. en

Pakeitimas 68
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Sudarius būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, valstybės narės turėtų
priimti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekių sumažinimo 
kreditus tik iš tų šalių, kurios yra 
ratifikavusios šį susitarimą, ir tai daryti 
laikydamosi bendro požiūrio.

(14) Sudarius būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, valstybės narės turėtų
priimti vadinamojo auksinio standarto 
tipo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekių sumažinimo kreditus tik iš tų 
šalių, kurios yra ratifikavusios šį 
susitarimą.

Or. en



AM\730633LT.doc 29/64 PE409.395v01-00

LT

Pakeitimas 69
Edite Estrela

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,
prireikus pateikiant pasiūlymus, kaip 
numatoma siekti tikslų iki 2020 m.

Or. pt

Pakeitimas 70
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Pagal paskutinius mokslo 
duomenis, kad klimato sistema būtų 
apsaugota nuo pavojingo antropogeninio 
poveikio, reikia anglies dioksido 
koncentraciją sumažinti iki 350 anglies 
dalelių, esančių viename milijone mišinio 
dalelių, tai reiškia, kad bendrijos tikslą iki 
2020 m. visuotinį išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 
tiek, kad jis būtų 40 % mažesnis už 
1990 m. išmestą kiekį, iki 2030 m. – 60 %. 
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Tarptautinėse derybose dėl klimato 
laikotarpiui po 2012 m. reikėtų siekti šio 
tikslo ir atitinkamų bendrijos 
įsipareigojimų. 

Or. en

Pakeitimas 71
Péter Olajos

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 
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.

(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 vienodo požiūrio į valstybes 
nares principą ir poreikį palaikyti tvarų 
ekonomikos augimą visoje Bendrijoje. Iš 
trečiosiose šalyse arba kitose valstybėse 
narėse 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.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi valstybės narės turi dideles išlaidų efektyvumo galimybes, siekiant sumažinti 
išmetamas CO2 dujas, reikėtų skatinti prekybą, projektus ir prekybą tarp valstybių narių kartu 
remiant projektus trečiosiose šalyse.
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Pakeitimas 72
Péter Olajos

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 
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.

(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 vienodo požiūrio į valstybes 
nares principą ir poreikį palaikyti tvarų 
ekonomikos augimą visoje Bendrijoje. Iš 
ES ir 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.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi valstybės narės turi dideles išlaidų efektyvumo galimybes, siekiant sumažinti 
išmetamas CO2 dujas, reikėtų skatinti prekybą, projektus ir prekybą tarp valstybių narių kartu 
remiant projektus trečiosiose šalyse.

Siekiant išvengti skirtingo įvykdymo ir nepakankamo įvykdymo ateityje reikėtų vadovautis ne 
solidarumo principu, o vienodo požiūrio principu.
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Pakeitimas 73
Johannes Lebech

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 
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.

(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 
trečiosiose šalyse vykdomų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekių mažinimo 
vadinamojo auksinio standarto tipo
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.

Or. en

Pakeitimas 74
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo sprendimu nustatomos taisyklės, 
pagal kurias nustatomas valstybių narių 
įnašas, siekiant įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimą 2013–2020 m. sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, 
išmetamus iš šaltinių, kuriems netaikoma 

Šiuo sprendimu nustatomos taisyklės, 
pagal kurias nustatomas valstybių narių 
įnašai ir būdai jiems nustatyti, siekiant 
įvykdyti Bendrijos ir jos valstybių narių 
įsipareigojimą 2013–2020 m. sumažinti 
antropogeninės kilmės šiltnamio efektą 
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Direktyva 2003/87/EB, ir atliekamas jo 
vertinimas.

sukeliančių dujų ir atliekų kiekius, 
išmetamus iš šaltinių ir dujų, kuriems 
netaikoma Direktyva 2003/87/EB, ir 
atliekamas jo vertinimas.

Or. en

Pakeitimas 75
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo sprendimu nustatomos taisyklės, 
pagal kurias nustatomas valstybių narių 
įnašas, siekiant įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimą 2013–2020 m. sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, 
išmetamus iš šaltinių, kuriems netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB, ir atliekamas jo 
vertinimas.

Šiuo sprendimu nustatomos taisyklės, 
pagal kurias nustatomas valstybių narių 
įnašas, siekiant įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimą 2013–2020 m. sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, 
ir atliekamas jo vertinimas.

Or. en

Pagrindimas

Jei nacionaliniai tikslai nustatyti bus tik tiems sektoriams, kurie neįtraukti į prekybos 
išmetamaisiais teršalais sistemą, bendro išmetimo sumažinimo išlaidų padalinimas 
valstybėms narėms nebus tikslus, kadangi į prekybos išmetamaisiais teršalais sistemą įtrauktų 
teršalų vertinimas bus beveik atskirtas. Nustatant bendrą nacionalinį tikslą šis netikslumas 
bus pašalintas ir našta bus teisingai padalinta. Visame šio sprendimo tekste reikėtų išbraukti 
frazę „šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, išmetamus iš šaltinių, kuriems netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB”.
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Pakeitimas 76
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, išmetamos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos – tai iš skirtingų, dėl 
žmogaus veiklos atsiradusių taršos šaltinių 
išmetami anglies dvideginis (CO2), 
metanas (CH4), azoto oksidas (N2O), 
hidrofluorangliavandeniliai (HFC), 
perfluorangliavandeniliai (PFC), sieros 
heksafluoridas (SF6) ir visų pirma vandens 
garai (H2O), išreikšti anglies dvideginio 
ekvivalentu, kaip nustatyta Direktyvoje 
2003/87/EB.

Or. pl

Pagrindimas

Vandens garai – pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir dėl jų kyla apie 60 % 
šiltnamio efekto. Jų sudėtinė dalis žemės atmosferoje skiriasi skirtingais periodais ir 
atskiruose planetos regionuose (svyruoja nuo 40 % iki 95 %), priklausomai nuo vandens ciklo 
aplinkoje, vykstančio dėl garavimo, kondensavimosi, sublimacijos ir resublimacijos bei 
žmogaus veiklos.

Pakeitimas 77
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

Be to, „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 
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Direktyvoje 2003/87/EB. nustatyta Direktyvoje 2003/87/EB. Jei bus 
sudarytas 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
tarptautinis susitarimas arba jei iki 
2012 m. gruodžio 31 d. Bendrija ir 
valstybės narės neratifikuos jokio 
tarptautinio susitarimo, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo sąvoka taip pat 
apims šių dujų šalinimą absorbentais
laikantis šio susitarimo terminų arba, 
nesant susitarimo, pagal valstybių narių 
taikomas suderintas procedūras.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Kioto protokolą nustatytas valstybių narių miškų anglies dioksido absorbavimas ir 
tikimasi, kai jis bus įtrauktas į 2009 m. Kopenhagos susitarimą.  Reikėtų skatinti klimato 
apsaugos veiksmus miškininkystės srityje, nes jie yra visų sektorių strategijos, kuria siekiama 
bendro tikslo užkirsti kelią temperatūros padidėjimui daugiau nei 2°C, dalis.

Pakeitimas 78
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, „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 Direktyvoje 2003/87/EB.

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
Kioto protokolo reglamentuojamuose 
išmetimo apskaičiavimo pagal šaltinius ir 
šalinimo absorbentais metoduose.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi Direktyvoje 2003/87/EB nenumatytos priemonės, skirtos nustatyti kiek ir kokio 
pobūdžio visuotinį atšilimą lemia šiltnamio efektą sukeliančios dujos, išreikštos anglies 
dioksido ekvivalentu, būtina duoti nuorodą į anglies dvideginio šalinimą absorbentais, 
nustatytą Kioto protokole.

Pakeitimas 79
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, „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 Direktyvoje 2003/87/EB.

Be to, išmetamos antropogeninės kilmės 
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), ir jų šalinimas 
absorbentais išreikšti anglies dvideginio 
ekvivalentu, kaip nustatyta Direktyvoje 
2003/87/EB.

Or. en

Pakeitimas 80
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
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atitinkamas ekonomiškai labiau 
pažengusių besivystančių šalių indėlis, 
atsižvelgiant į jų atsakomybę ir 
atitinkamus pajėgumus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad Parlamentas ir Taryba iš karto pasiektų susitarimą dėl pastangų pasidalijimo, 
šis pakeitimas atsirado dėl Tarybos lygmeniu pateiktų pakeitimų.

Pakeitimas 81
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmetami šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekiai 2013–2020 m. laikotarpiu

Išmetami šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekiai 2013–2020 m. laikotarpiu

Or. en

Pakeitimas 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos Adamou

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Bendrija iki 2020 m. apribos šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimą 40 %, 
palyginti su 1990 m.
Vadovaujantis 2005 m. šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo kiekiais reikėtų 
įsipareigoti šių dujų išmetimą iš šaltinių, 
kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB, sumažinti taip, kad jis 
sudarytų vieną trečiąją visų pastangų, 
skirtų šiam tikslui pasiekti.
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Atitinkamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų apribojimus ir kiekvienai valstybei 
narei skirtą CO2 iš šaltinių, kuriems 
netaikoma Direktyva 2003/87/EB, kiekį 
tonomis skaičiuoja Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Iki neseniai mokslininkai manė, kad siekiant išvengti ypatingai pavojingos klimato kaitos, 
saugūs pokyčiai buvo 450 ppm lygmenyje, tačiau dabar buvo nustatyta, kad kritinis lygmuo 
prasideda ties 350 ppm riba. Tai reikštų, kad iki 2030 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą reikia sumažinti net 60 %, o iki 2050 m. – 100 %. Norint, kad šie sumažinimai būtų 
įgyvendinti iš anksto numatytu ir nebrangiu būdu, reikia padidinti 2020 m. dujų išmetimo 
tikslus.

Pakeitimas 83
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Bendrija iki 2020 m. apribos šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimą 30%, 
palyginti su 1990 m. 
Vadovaujantis 2005 m. šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo kiekiais reikėtų 
įsipareigoti šių dujų išmetimą iš šaltinių, 
kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB, sumažinti taip, kad jis 
sudarytų vieną trečiąją visų pastangų, 
skirtų šiam tikslui pasiekti.
Atitinkamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų apribojimus ir kiekvienai valstybei 
narei skirtą CO2 išmetimų iš šaltinių, 
kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB, kiekį tonomis skaičiuoja 
Komisija.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant pakankamai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, tam, kad 
temperatūros padidėjimas neviršytų 2 laipsnių, iki 2050 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą reikėtų sumažinti 80 – 90 %. Siekiant šį sumažinimą atlikti taip, kad tai nebūtų labai 
didelė našta Europos ekonomikai ir norint laikytis tikslo, 2020 m. tikslas turėtų būti didesnis.

Pakeitimas 84
Peter Liese

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 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.

1. Kiekviena valstybė narė iki 2020 m. 
apriboja iš šaltinių, kuriems netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB, išmetamus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, 
pagal 2005 m. išmestą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį. Nei vienai valstybei 
narei negali būti leidžiama padidinti 
išmetamų dujų kiekio, lyginant su jos 
įsipareigojimais 2008 – 2012 m. pagal 
susitarimą dėl naštos pasidalijimo  
Komisija pritaiko procentines išraiškas 
atitinkamoms valstybėms narėms.

Or. xm

Pagrindimas

Pagal Komisijos pasiūlymą kai kurios valstybėms narėms bus leidžiama išmesti daugiau 
teršalų, nei pagal Kioto protokolo tikslus. Tai būtų nesąžininga tų valstybių narių atžvilgiu, 
kurios jau įvykdė savo įsipareigojimus Kioto protokolo atžvilgiu ir būtų parodytas labai 
blogas ženklas trečiosioms šalims. Todėl šių pakeitimų autorius, siekdamas sumažinti 
išmetamų dujų kiekius, nori pakeisti skaičius, kurie leidžiami šioms šalims pagal susitarimą 
dėl naštos pasidalijimo. Išmetamų dujų kiekis, kuris bus sutaupytas pritaikius šį pakeitimą, 
prekybos teršalais sistemoje, gali būti panaudotas, siekiant nustatyti labiau pasiekiamus 
tikslus tiems sektoriams, kurie neįtraukti į prekybos išmetamaisiais teršalais sistemą.
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Pakeitimas 85
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

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 
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.

1. Kol Bendrija nėra pasirašiusi būsimo 
tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos, 
kurį įgyvendinant išmetamų dujų kiekis 
būtų sumažintas daugiau nei reikalaujama 
šiame straipsnyje, kiekviena valstybė narė 
iki 2020 m. apriboja išmetamus šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekius, pagal šio 
sprendimo priede atitinkamai valstybei 
narei nustatytą procentinį dydį.

Or. en

Pagrindimas

Norint atsižvelgti į iš ankstinį išmetamų dujų kiekio sumažinimą, reikėtų pradėti nuo Kioto 
protokolo duomenų. Kadangi lankstus mechanizmas, kuris padeda siekti įsipareigojimų pagal 
Kioto protokolą po Kioto protokolo galiojimo bus pakeistas, reikia išsaugoti galimybę 
pasirinkti 2008 – 2010 m. vidurkį.

Pakeitimas 86
Roberto Musacchio

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 šiame straipsnyje, kiekviena
valstybė narė iki 2020 m. apriboja iš 
šaltinių, kuriems netaikoma Direktyva 

1. Kiekviena valstybė narė iki 2020 m. 
šalies viduje apriboja iš šaltinių, kuriems 
netaikoma Direktyva 2003/87/EB, 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius, bent pagal naujame šio 
sprendimo priede tai valstybei narei 
nustatytą procentinį dydį pritaikydama 
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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.

2005 m. išmestam šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiui, kurį pateiks 
Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Komisija kiekvienai valstybei narei turėtų nustatyti naujų atitinkamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekių ribų ir atitinkamų CO2 kiekių tonomis tikslus.

Pakeitimas 87
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

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 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.

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

Or. en

Pagrindimas

Tam, kad sąžiningai dalyvautų siekiant dviejų laipsnių tikslo, ES iki 2020 m. turėtų sumažinti 
šalies viduje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bent 40 %.
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Pakeitimas 88
Johannes Blokland

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 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.

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

Or. en

Pagrindimas

Nėra priežasties ES iš anksto tikėtis neigiamų tarptautinių derybų rezultatų ir įsipareigoti tik 
20 % sumažinimui. Taigi reikia iš karto įsipareigoti taikyti bendrą 30 % vidaus išmetimo 
sumažinimą, kuris yra moksliškai pagrįstas tikslas ir atitinka ES tikslui išsaugoti pasaulinį 
temperatūros atšilimą mažesnį nei 20 C.

Pakeitimas 89
Adam Gierek

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 
šiame straipsnyje, kiekviena valstybė narė 
iki 2020 m. apriboja iš šaltinių, kuriems 
netaikoma Direktyva 2003/87/EB, 

1. Kol Bendrija nėra pasirašiusi būsimo 
tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos, 
kurį įgyvendinant išmetamų dujų kiekis
būtų sumažintas, kiekviena valstybė narė 
iki 2020 m. taiko iš šaltinių, kuriems 
netaikoma Direktyva 2003/87/EB, 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
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išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius, šio sprendimo priede
atitinkamai valstybei narei nustatytą 
procentinį dydį pritaikydama 2005 m. 
išmestam šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekiui.

dujų kiekius, kurie nustatomi atitinkamai 
valstybei narei nustatytą kiekį remiantis 
1990 m. kiekiais.

Or. pl

Pagrindimas

1990 m. – tai metai, kuriais reikia vadovautis, skaičiuojant išmetamų CO2 dujų mažinimą 
valstybėse Kioto protokolo signatarėse.

Pakeitimas 90
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 
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.

1. Kol Bendrija nėra pasirašiusi būsimo 
tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos, 
kurį įgyvendinant išmetamų dujų kiekis 
būtų sumažintas daugiau nei reikalaujama 
šiame straipsnyje, kiekviena valstybė narė 
iki 2020 m. apriboja iš šaltinių, absorbentų 
ir dujų kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB, išmetamus antropogeninės 
kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
atliekų kiekius, šio sprendimo priede 
atitinkamai valstybei narei nustatytą 
procentinį dydį pritaikydama 2005 m. 
išmestam šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekiui.

Or. en
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Pakeitimas 91
Riitta Myller

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 
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.

1. Kol Bendrija nėra pasirašiusi būsimo 
tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos, 
kurį įgyvendinant išmetamų dujų kiekis 
būtų sumažintas daugiau nei reikalaujama 
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 –
2006 m. išmestam šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiui.

Or. fi

Pakeitimas 92
Péter Olajos

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 
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.

1. Kol Bendrija nėra pasirašiusi būsimo 
tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos, 
kurį įgyvendinant išmetamų dujų kiekis 
būtų sumažintas daugiau nei reikalaujama 
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*.
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____________
*Atitinkamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų apribojimus ir kiekvienai valstybei 
narei skirtą CO2 kiekį tonomis skaičiuoja 
Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant patenkinamo tarptautinio Kopenhagoje reikėtų įpareigoti visas valstybes iki 2020 m. 
sumažinti išmetalų kiekį arba bent jo nepadidinti, įskaitant tuos sektorius, kurie nepatenka į 
prekybos išmetamaisiais teršalais sistemą. Negali būti leista kai kurioms valstybėms narėms 
padidinti išmetamų dujų kiekio. Siekiant to išvengti reikia prašyti Komisijos perskaičiuoti 
priedą taip, kad niekam nebūtų leista didinti išmetamų dujų kiekio.

Siekiant teisingos teisinės bazės, reikia atsižvelgti į 1990 – 2005 m pasiekimus. 

Gali būti, kad perskaičiavus rezultatus reikės pakeisti pagrindinius reikalavimus.

Pakeitimas 93
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Projektų veiklos kreditai negali būti 
naudojami šio straipsnio įsipareigojimų 
įgyvendinimui, nebent būtų užtikrintas 
bendras 40 % Bendrijos vidaus šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimo 
sumažinimas.

Or. en

Pagrindimas

Tam, kad sąžiningai dalyvautų siekiant dviejų laipsnių tikslo, ES iki 2020 m. turėtų sumažinti 
šalies viduje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bent 40 %.
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Pakeitimas 94
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 priedas taikomas tuo atveju, jei 
būsimas tarptautinis susitarimas dėl 
klimato kaitos užtikrins palyginamus 
įsipareigojimus kitoms išsivysčiusioms 
šalims ir pakankamą geriau ekonomiškai 
besivystančių šalių dalyvavimą, 
atsižvelgiant į jų atsakomybę ir gebėjimus, 
ir Bendrija sutiks su tikslu sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
30 %, palyginti su 1990 m.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad Parlamentas ir Taryba iš karto pasiektų susitarimą dėl pastangų pasidalijimo, 
šis pakeitimas atsirado dėl Tarybos lygmeniu pateiktų pakeitimų.

Pakeitimas 95
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 3 dalį ir 4 straipsnį kiekviena 
valstybė narė užtikrina, kad bendras 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
2013 m. jos išmetamas iš šaltinių, kuriems 
netaikoma Direktyva 2003/87/EB, 
neviršytų tos valstybės narės iš minėtų 
šaltinių 2008, 2009 ir 2010 m. išmestų 
vidutinių metinių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekių, apie kuriuos turi 
būti pranešta ir kurie turi būti patikrinti 
pagal Direktyvą 2003/87/EB ir Sprendimą 

Išbraukta.
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280/2004/EB. 

Or. en

Pagrindimas

2013 m. reikalaujamas valstybių narių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų lygis iš 
šaltinių, kuriems netaikoma Direktyva 2003/87/EB, kurie pagal 3 straipsnio 2 dalies pirmą 
punktą negali viršyti vidutinio metinio kiekio per 2008., 2009. ir 2010 m. galėtų užkirsti kelią 
valstybėms narėms pasinaudoti augančiais kiekiais. Tai prieštarautų ne tik sprendimo tekstui 
ir konstatuojamajai daliai, bet ir sąžiningumui bei solidarumui dalijant valstybių narių 
pastangas, kurie buvo minėti ir pakartoti ankstesnėse Europos Tarybos išvadose.

Taigi, 3 straipsnio 2 dalis turi būti išbraukta.

Pakeitimas 96
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 3 dalį ir 4 straipsnį kiekviena 
valstybė narė užtikrina, kad bendras 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
2013 m. jos išmetamas iš šaltinių, kuriems 
netaikoma Direktyva 2003/87/EB, 
neviršytų tos valstybės narės iš minėtų 
šaltinių 2008, 2009 ir 2010 m. išmestų 
vidutinių metinių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekių, apie kuriuos turi 
būti pranešta ir kurie turi būti patikrinti 
pagal Direktyvą 2003/87/EB ir Sprendimą 
280/2004/EB. 

2. Pagal 3 dalį ir 4 straipsnį kiekviena 
valstybė narė turėtų užtikrinti, kad bendras 
antropogeninės kilmės šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, 2013 m. jos 
išmetamas iš šaltinių, kuriems netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB, neviršytų tos 
valstybės narės iš minėtų šaltinių ir 
absorbentų 2008, 2009 ir 2010 m. išmestų 
vidutinių metinių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekių, apie kuriuos turi 
būti pranešta ir kurie turi būti patikrinti 
pagal Direktyvą 2003/87/EB ir Sprendimą 
280/2004/EB. 

Or. en
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Pakeitimas 97
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 3 dalį ir 4 straipsnį kiekviena 
valstybė narė užtikrina, kad bendras 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
2013 m. jos išmetamas iš šaltinių, kuriems 
netaikoma Direktyva 2003/87/EB, 
neviršytų tos valstybės narės iš minėtų 
šaltinių 2008, 2009 ir 2010 m. išmestų 
vidutinių metinių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekių, apie kuriuos turi 
būti pranešta ir kurie turi būti patikrinti 
pagal Direktyvą 2003/87/EB ir Sprendimą 
280/2004/EB. 

2. Pagal 3 dalį ir 4 straipsnį kiekviena 
valstybė narė turėtų užtikrinti, kad bendras 
antropogeninės kilmės šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, 2013 m. jos 
išmetamas iš šaltinių ir absorbentų, 
kuriems netaikoma Direktyva 2003/87/EB, 
neviršytų tos valstybės narės iš minėtų 
šaltinių ir absorbentų 2008, 2009 ir 2010 
m. išmestų vidutinių metinių šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekių, apie kuriuos 
turi būti pranešta ir kurie turi būti patikrinti 
pagal Direktyvą 2003/87/EB ir Sprendimą 
280/2004/EB.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad Parlamentas ir Taryba iš karto pasiektų susitarimą dėl pastangų pasidalijimo, 
šis pakeitimas atsirado dėl Tarybos lygmeniu pateiktų pakeitimų.

Pakeitimas 98
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 3 dalį ir 4 straipsnį kiekviena 
valstybė narė kiekvienais metais tolygiai
mažina šiuos išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius, siekdama 
užtikrinti, kad šie kiekiai neviršytų tai 
valstybei narei nustatyto 2020 m. 
didžiausio leidžiamo lygio, nurodyto šio 
sprendimo priede.

Pagal 3 dalį ir 4 straipsnį kiekviena 
valstybė narė kiekvienais metais mažina 
šiuos išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius, siekdama 
užtikrinti, kad šie kiekiai neviršytų tai 
valstybei narei nustatyto 2020 m. 
didžiausio leidžiamo lygio, nurodyto šio 
sprendimo priede. Siekiant apibrėžti šį 
ribojimą, kiekviena valstybė narė gali 
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arba pasirinkti Kioto protokole tai 
valstybei narei numatytą tikslą, arba tos 
valstybės narės 2008, 2009 ir 2010 m. 
išmestą vidutinį metinį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, apie kurį turi būti 
pranešta ir kuris turi būti patikrintas 
pagal Direktyvą 2003/87/EB ir Sprendimą 
280/2004/EB.

Or. en

Pagrindimas

Norint atsižvelgti į iš anksto išmetamų dujų kiekio sumažinimą, reikėtų pradėti nuo Kioto 
protokolo duomenų. Kadangi lankstus mechanizmas, kuris padeda siekti įsipareigojimų pagal 
Kioto protokolą po Kioto protokolo galiojimo bus pakeistas, reikia išsaugoti galimybę 
pasirinkti 2008 – 2010 m. vidurkį.

Pakeitimas 99
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 3 dalį ir 4 straipsnį kiekviena 
valstybė narė kiekvienais metais tolygiai 
mažina šiuos išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius, siekdama 
užtikrinti, kad šie kiekiai neviršytų tai 
valstybei narei nustatyto 2020 m. 
didžiausio leidžiamo lygio, nurodyto šio 
sprendimo priede.

Pagal 3 dalį ir 4 straipsnį kiekviena 
valstybė narė 2016 m. tolygiai mažina 
šiuos išmetamus antropogeninės kilmės 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, 
siekdama užtikrinti, kad šie kiekiai 
neviršytų tai valstybei narei nustatyto 
2020 m. didžiausio leidžiamo lygio, 
nurodyto šio sprendimo priede.

Or. en
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Pakeitimas 100
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 3 dalį ir 4 straipsnį kiekviena 
valstybė narė kiekvienais metais tolygiai 
mažina šiuos išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius, siekdama 
užtikrinti, kad šie kiekiai neviršytų tai 
valstybei narei nustatyto 2020 m. 
didžiausio leidžiamo lygio, nurodyto šio 
sprendimo priede.

Pagal 3 dalį ir 4 straipsnį kiekviena 
valstybė narė kiekvienais metais tolygiai 
mažina šiuos išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius, siekdama 
užtikrinti, kad šie kiekiai neviršytų tai 
valstybei narei nustatyto 2020 m. 
didžiausio leidžiamo lygio, nurodyto šio 
sprendimo priede, kurį parengs Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Komisija kiekvienai valstybei narei turėtų nustatyti naujų atitinkamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekių ribų ir atitinkamų CO2 kiekių tonomis tikslus.

Pakeitimas 101
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 3 dalį ir 4 straipsnį kiekviena 
valstybė narė kiekvienais metais tolygiai
mažina šiuos išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius, siekdama 
užtikrinti, kad šie kiekiai neviršytų tai 
valstybei narei nustatyto 2020 m. 
didžiausio leidžiamo lygio, nurodyto šio 
sprendimo priede.

Pagal 3 dalį ir 4 straipsnį kiekviena 
valstybė narė kiekvienais metais mažina 
šiuos išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius, siekdama 
užtikrinti, kad šie kiekiai neviršytų tai 
valstybei narei nustatyto 2020 m. 
didžiausio leidžiamo lygio, nurodyto šio 
sprendimo priede.

Or. pl
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Pagrindimas

Neįmanoma šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių mažinti tolygiai dėl ekonominių pokyčių, 
kurie grafiškai žymimi atvirkštine kreive.

Pakeitimas 102
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 3 dalį ir 4 straipsnį kiekviena 
valstybė narė kiekvienais metais tolygiai 
mažina šiuos išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius, siekdama 
užtikrinti, kad šie kiekiai neviršytų tai 
valstybei narei nustatyto 2020 m. 
didžiausio leidžiamo lygio, nurodyto šio 
sprendimo priede.

Pagal 3 dalį ir 4 straipsnį kiekviena 
valstybė narė kiekvienais metais tolygiai 
mažina šiuos išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius, siekdama 
užtikrinti, kad šie kiekiai neviršytų tai 
valstybei narei nustatyto 2020 m. 
didžiausio leidžiamo lygio, nurodyto šio 
sprendimo priede*.
___________

*Atitinkamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apribojimus ir kiekvienai valstybei narei skirtą 
CO2 kiekį tonomis skaičiuoja Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant patenkinamo tarptautinio Kopenhagoje reikėtų įpareigoti visas valstybes iki 2020 m. 
sumažinti išmetalų kiekį arba bent jo nepadidinti, įskaitant tuos sektorius, kurie nepatenka į 
prekybos išmetamaisiais teršalais sistemą. Negali būti leista kai kurioms valstybėms narėms 
padidinti išmetamų dujų kiekio. Siekiant išvengti poreikio prašyti Komisijos perskaičiuoti 
neseniai parengtą priedą ir parengti naują, kuriame nebūtų sudaryta galimybių didinti 
išmetamų kiekių.
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Pakeitimas 103
Péter Olajos

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 2 % tai valstybei 
narei pagal 2 dalį nustatyto išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančio dujų kiekio. 
Jeigu valstybės narės viduje išmetamų dujų 
kiekis yra mažesnis nei nustatyta 2 dalyje, 
ji gali perkelti skirtumą tarp išmetamų 
dujų kiekio šalies viduje ir kiekio, 
nustatyto 2 dalyje, ji gali perkelti į kitus 
metus. Jei valstybės narės šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis viršija 2 dalyje 
nustatytą ribą, ta valstybė narė šį trūkumą 
kompensuoja kitais metais.

Or. en

Pagrindimas

Paskutiniame šios dalies sakinyje užtikrinama, kad valstybės narės ne tik sumokėtų baudas 
nepasisekus pasiekti tikslų, bet ir kitais metais sumažintų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, neskaitant sumažinimo, kurį jos turi pasiekti bet kuriuo atveju. Ši dalis 
glaudžiai susieta su naujuoju 5a straipsniu, kuriame įvedamos piniginės baudos, kurias reika 
mokėti tuo atveju, kai nepasiekiama mažinimo tikslų.

Pakeitimas 104
Roberto Musacchio

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 

3. Nuo 2013 iki 2019 m. valstybė narė gali 
į kitus metus perkelti 1% tai valstybei narei 
pagal 2 dalį nustatyto išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančio dujų kiekio. Jeigu 
valstybės narės išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis šalies viduje yra 
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perkelti neišnaudotą kiekį į kitus metus. mažesnis nei nustatyta 2 dalyje, skirtumą 
tarp išmetamų dujų kiekio šalies viduje ir 
kiekio, nustatyto 2 dalyje, ji gali perkelti į 
kitus metus.

Or. en

Pagrindimas

Valstybė narė gali perkelti tik tą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kuris sudaro skirtumą 
tarp išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir nustatytojo 2 dalyje. 

Pakeitimas 105
Vladko Todorov Panayotov

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 
šalies viduje yra mažesnis nei nustatyta 2 
dalyje, skirtumą tarp išmetamų dujų kiekio 
šalies viduje ir kiekio, nustatyto 2 dalyje, ji
gali perkelti neišnaudotą kiekį į kitus 
metus.

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 vidaus ūkio subjektų 
ir (arba) šaltinių išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis yra mažesnis 
nei nustatyta 2 dalyje, skirtumą tarp 
išmetamų dujų kiekio šalies viduje ir 
kiekio, nustatyto 2 dalyje, ji gali perkelti į 
kitus metus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškumo.
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Pakeitimas 106
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle, Frieda Brepoels, Anders Wijkman

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 1% 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.

Or. en

Pagrindimas

Yra valstybių, kurioms 2 % perkėlimas reikštų didelę dalį jų mažinimo įsipareigojimų, taigi 
keltų pavojų realiam ir tolygiam mažinimui. Nustatant didžiausią 1 % kiekį suteikiama 
daugiau galimybių, kad valstybių narių išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iš 
tiesų bus mažinamas.

Pakeitimas 107
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šiuo pasiūlymu kiekvienai valstybei 
narei sudaromos sąlygos į kitus metus 
perkelti 2 % tai valstybei narei 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 iki 5 % 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 
bet kuriuos kitus metus.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant sumažinti viso teisės aktų rinkinio išlaidas 2 % ribą reikia padidinti. Taip pat reikia 
valstybėms narėms suteikti daugiau lankstumo, t. y. neišnaudotą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį valstybės narės galėtų perkelti ne tik į kitus metus, bet ir į bet kuriuos tolesnius 8 
metų periodo metus.

Pakeitimas 108
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kiekviena valstybė narė gali pagal 3 
straipsnio 1 ir 2 dalis leistino šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio dalį 
perkelti į kitą valstybę narę. Įsigyjančioji 
valstybė narė šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio leidimą gali naudoti savo 
įsipareigojimams pagal 3 straipsnį 
įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Šis pasiūlymas sudaro galimybę valstybėms narėms prekiauti taršos leidimais. Kadangi 
valstybės narės turi skirtingas mažinimo išlaidas, ES reikia siekti išlaidų efektyvumo, siekiant 
ES tikslo ir nekeičiant bendro šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažinimo tikslo.

Pakeitimas 109
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kiekviena valstybė narė gali pagal 3 
straipsnio 1 ir 2 dalis leistino šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio dalį 
perkelti į kitą valstybę narę. Įsigyjančioji 
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valstybė narė šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio leidimą gali naudoti savo 
įsipareigojimams pagal 3 straipsnį 
įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu padidinamas išlaidų efektyvumas siekiant ES tikslo sumažinti išmetamas 
dujas. Ši savanoriška galimybė galėtų padėti toms šalims, kurioms dėl resursų stygiaus bus 
sunku sumažinti išmetamų dujų kiekį, kadangi ji sudaro galimybę finansuoti tolimesnius 
veiksmus ir (arba) priemones iš lėšų gautų iš šių perdavimų. Visos šioje programoje 
dalyvaujančios valstybės narės turės naudos. Tačiau didžiausia nauda bus aplinkos apsaugai, 
kadangi efektyvus išteklių naudojimas yra labai svarbus aplinkos apsaugos politikai.

Pakeitimas 110
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kiekviena valstybė narė gali pagal 3 
straipsnio 1 ir 2 dalis leistino šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio dalį 
perkelti į kitą valstybę narę. Įsigyjančioji 
valstybė narė šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio leidimą gali naudoti savo 
įsipareigojimams pagal 3 straipsnį 
įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomai sistemai reikia suteikti daugiau lankstumo. Skiriasi valstybių narių mažinimo 
išlaidos, geografija, finansinės galimybės ir kai kurie kiti faktoriai. Svarbiausia – bendri ES 
pasiekimai.

Siekiant užtikrinti bendrą išlaidų efektyvumą, valstybės narės turėtų galėti perkelti dalį 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kitoms valstybėms narėms, Tokius perdavimus turėtų 
reguliuoti dvišalis susitarimas, o skaidrumas turėtų būti užtikrinamas pranešant apie tai 
Komisijai ir užregistruojant perduodamą kiekį abiejų valstybių narių registruose.



AM\730633LT.doc 57/64 PE409.395v01-00

LT

Pakeitimas 111
John Bowis, Péter Olajos, Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei ES tarptautinio jūrų transporto 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis neįtrauktas į jokį Bendrijos 
teisės aktą, siekiant iki 2009 m. sumažinti 
tarptautinio jūrų transporto išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
Komisija priima priemones, skirtas iki 
2012 m. šiam išmetimui sumažinti.  

Or. en

Pagrindimas

Teisė aktai dėl pastangų pasidalijimo turėtų apimti didėjantį tarptautinio jūrų transporto 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 

Pakeitimas 112
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei tarptautinis jūrų transportas nebus 
įtrauktas į Direktyvą 2003/87/EB ar į kokį 
kitą Bendrijos teisės aktą, skirtą šiam 
išmetimo kiekiui mažinti ir įtraukti jam į 
Bendrijos įsipareigojimus sumažinti šį 
kiekį iki 2014 ., Komisija iki 2015 m. 
Parlamentui ir Tarybai patiekia 
pasiūlymą dėl priemonių, skirtų šiam 
išmetimui sumažinti .

Or. en
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Pakeitimas 113
John Bowis, Péter Olajos, Peter Liese, Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei valstybės narės šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis viršija 2 dalyje 
nustatytą ribą, ši valstybė narė privalo šį 
trūkumą kompensuoti kitais metais, 
kiekiu, gautu viršytą pereitų metų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
padauginus iš papildomo klimato kaitos 
mažinimo koeficiento 1,3. Jeigu valstybės 
narės išmetamų dujų kiekis yra mažesnis 
nei nustatyta 2 dalyje, ji gali perkelti 
neišnaudotą kiekį į kitus metus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi siekiant kovoti su klimato kaita svarbus bendras šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimas, vien tik baudų neužtenka. Komisija turėtų taikyti kompensuojamąjį 
koeficientą 1,3, kuris atitinka Kioto protokole nustatyto mechanizmo laikymosi koeficientą.

Pakeitimas 114
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Bendrijos sektoriai, kuriuose išmetamos 
šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir 
kurie neįtraukti į Direktyvą 
Nr. 2003/87/EB, turėtų ir toliau 
kiekvienais metais vienodai mažinti 
išmetamą kiekį po 2020 m., – tai leistų 
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išmetamą šių dujų kiekį iki 2050 m. 
sumažinti 80 %, palyginti su 1990 m., 
turint galutinį tikslą Europos Sąjungoje 
visiškai panaikinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, atsirandančių 
naudojant iškastinį kurą. Komisija iki 
2011 m. nusprendžia, ar tikslinga 
Bendrijos mažinimo tikslą diferencijuoti 
vėliau, kitu atveju, valstybės narės 
užtikrina metinį tų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kurias apima šis 
reglamentas, išmetimo mažinimą 
vienodais kiekiais.

Or. en

Pagrindimas

Jei ES siekia 2 laipsnių tikslo, jau dabar reikėtų numatyti ilgesnius šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekių mažinimo terminus. Aplinkos taryba jau pažymėjo, kad iki 2050 m. ES 
išmetami kiekiai turėtų būti sumažinti 80 %.

Pakeitimas 115
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Bendrijos sektoriai, kuriuose išmetamos 
šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir 
kurie neįtraukti į Direktyvą 
Nr. 2003/87/EB, turėtų ir toliau 
kiekvienais metais vienodai mažinti 
išmetamą kiekį po 2020 m., – tai leistų 
išmetamą šių dujų kiekį iki 2050 m. 
sumažinti 80 %, palyginti su 1990 m., 
turint galutinį tikslą Europos Sąjungoje 
visiškai panaikinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, atsirandančių 
naudojant iškastinį kurą. Komisija iki 
2011 m. nusprendžia, ar tikslinga 
Bendrijos mažinimo tikslą diferencijuoti 
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vėliau, kitu atveju, valstybės narės 
užtikrina metinį tų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kurias apima šis 
reglamentas, išmetimo mažinimą 
vienodais kiekiais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant numatyti investicijų kryptį svarbu nustatyti ilgalaikius tikslus. Jei ES siekia 2 laipsnių 
tikslo, jau dabar reikėtų numatyti ilgesnius šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių mažinimo 
terminus.

Pakeitimas 116
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Bendrijos sektoriai, kuriuose išmetamos 
šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir 
kurie neįtraukti į Direktyvą Nr. 
2003/87/EB, turėtų ir toliau kiekvienais 
metais vienodai mažinti išmetamą kiekį po 
2020 m., – tai leistų išmetamą šių dujų 
kiekį iki 2050 m. sumažinti 80 %, 
palyginti su 1990 m., turint galutinį tikslą 
Europos Sąjungoje visiškai panaikinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
atsirandančių naudojant iškastinį kurą. 
Komisija iki 2011 m. turėtų nuspręsti, ar 
tikslinga Bendrijos mažinimo tikslą 
diferencijuoti vėliau, kitu atveju, valstybės 
narės užtikrina metinį tų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kurias apima šis 
reglamentas, išmetimo mažinimą 
vienodais kiekiais.

Or. en
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Pagrindimas

Jei ES siekia 2 laipsnių tikslo, jau dabar reikėtų numatyti ilgesnius šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekių mažinimo terminus. Aplinkos taryba jau pažymėjo, kad iki 2050 m. ES 
išmetami kiekiai turėtų būti sumažinti 80 %.

Pakeitimas 117
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Bendrijos priemonės energijos vartojimo 

efektyvumo tikslui pasiekti
Komisija praneša apie valstybių narių 
padarytą pažangą gerinant energijos 
vartojimo efektyvumą ir iki 2009 m. 
pateikia pasiūlymą dėl teisės akto, kuriuo 
būtų užtikrinama, kad 2020 m. būtų 
pasiektas Bendrijos 20 % energijos 
sutaupymo tikslas, dėl kurio 2007 m. kovo 
mėn. sutarė Europos vadovų Taryba.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės galėtų pasiekti šiame sprendime numatytus tikslus, 
Europos Tarybos sprendimas iki 2020 m. pagerinti 20 % energijos efektyvumą turi būti 
įgyvendintas vadovaujantis ES teisės aktais.

Pakeitimas 118
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
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Energijos vartojimo efektyvumas
Siekiant užtikrinti tai, kad iki 2020 m. 
20 % būtų sumažinti išmetami šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekiai, 
orientaciniai rodikliai, numatyti 
„Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų 
plane: išnaudoti potencialą“ 
(COM(2006)0545), turėtų tapti 
privalomais valstybėms narėms. Komisija 
iki 2010 m. tam priima teisines priemones.

Or. en

Pagrindimas

Energijos taupymas – pigiausias būdas kovoti su klimato kaita.  Remiantis Efektyvaus 
energijos vartojimo veiksmų planu pasakytina, jog tai, kad ES nesugeba efektyviai naudoti 
energijos, reiškia tiesiogines 100 milijonų eurų išlaidas per metus iki 2020 m. Dar daugiau, 
šiame plane teigiama, kad techniškai ir ekonomiškai vis dar įmanoma iki 2020 m. sutaupyti 
mažiausiai 20 % bendrosios pirminės energijos (be to, kas būtų sutaupyta įgyvendinant 
struktūrinius ekonomikos pokyčius, natūraliai keičiant technologijas ir dėl jau dabar 
įgyvendinamų priemonių).

Pakeitimas 119
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Siekiant užtikrinti tai, kad būtų pilnai 
išnaudotas energijos potencialas ir, kad 
iki 2020 m. 20 % būtų sumažinti išmetami 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai, 
Komisija, vadovaudamasi „Efektyvaus 
energijos vartojimo veiksmų planu: 
išnaudoti potencialą“ (COM(2006)0545), 
pasiūlo priemones, įskaitant privalomus 
tikslus..

Or. en
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Pagrindimas

Geriausias būdas kovoti su klimato kaita – energijos efektyvumas, nemažas ekonominis 
potencialas, atsirandantis mažinant energijos išeikvojimą. Šiuo požiūriu keista, kad Komisija 
savo 2008 m. sausio mėnesio teisės aktų rinkinyje nepateikė privalomų energijos efektyvumo 
tikslų, pagal 2007 m. kovo mėn. Tarybos išvadas.

Pakeitimas 120
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Siekiant užtikrinti tai, kad iki 2020 m. 
20 % būtų sumažinti išmetami šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekiai, 
orientaciniai rodikliai, numatyti 
„Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų 
plane: išnaudoti potencialą“ 
(COM(2006)0545), turėtų tapti 
privalomais valstybėms narėms.
Europos Komisija iki 2009 m. tam priima 
priemones, pagal kurias kiekviena 
valstybė narė parengia energijos 
efektyvumo strategiją.

Or. en

Pakeitimas 121
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b straipsnis
Kiekviena valstybė narė parengia
nacionalinį veiksmų planą, kuriame 
numatyta, kaip ji siekia laikytis 
sumažinimo tikslų tuose sektoriuose, 
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kurie nepatenka į prekybos išmetamaisiais 
teršalais sistemą.

Or. fi
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