
AM\732191LT.doc PE409.501v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2008/0014(COD)

9.7.2008

PAKEITIMAI
21 - 113

Nuomonės projektas
Robert Goebbels
(PE406.142v01-00)

dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pastangų 
mažinti į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, Bendrijai 
siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, pasiūlymo

Pasiūlymas dėl sprendimo
(COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 2/74 AM\732191LT.doc

LT

AM_Com_LegOpinion

Adlib Express Watermark



AM\732191LT.doc 3/74 PE409.501v01-00

LT

Pakeitimas 21
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pagrindimas

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

Pakeitimas 22
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl sprendimo
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 23
András Gyürk

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Kiekvienos valstybės narės įnašas 
turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į jos 
2005 m. išmestų 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
Jungtinių Tautų bendrosios klimato 
kaitos konvencijos Kioto protokole 
kiekvienai valstybei narei nustatytus 
bazinius metus.

Or. hu

Pagrindimas

Europos Sąjunga ir valstybės narės ratifikavo Kioto protokolą ir įsipareigojo jį įgyvendinti. 
Tai pirmasis privalomas daugiašalis protokolas, kuris parengtas vykstant itin glaudžiam 
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tarptautiniam bendradarbiavimui, ir pagal kurį siekiama mažinti visuotinės klimato kaitos 
poveikį. Tikslinga apibrėžti klimato apsaugos įsipareigojimus atsižvelgiant į pagrindines 
vertybes ir šiuos įsipareigojimus įtraukti į skaidrią integruotą vienas po kito einančių 
ataskaitinių laikotarpių sistemą, atsižvelgiant į visuotinius ir ES įsipareigojimus.

Pakeitimas 24
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Kiekvienos valstybės narės įnašas 
turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į jos 
2005 m. išmestų 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. išmestų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, kuris atitiktų 
2008 m. pavasario Europos Vadovų 
Tarybos susitikimo išvadas, ir būtų 
atsižvelgta į tai, kad reikia užtikrinti 
teisingumą valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Būtina pasirinkti 1990 m. ataskaitiniais metais, siekiant užtikrinti didesnį teisingumą įvairių 
valstybių narių atžvilgiu ir pripažinti tam tikrų valstybių narių, kurios 1990–2005 m. labai 
sumažino išmetamų dujų kiekį, pastangas. Be to, tokia nuostata atitiktų Europos Vadovų 
Tarybos rekomendacijas, kuriose raginama pagal naują naštos pasidalijimo tvarką pripažinti 
ankstesnius valstybių narių pasiekimus ir į juos atsižvelgti. 1990 m. laikomi ataskaitiniais 
metais pagal Kioto protokolą; tokiais juos laiko ir ES, nustatydama savo išmetamų dujų 
kiekio mažinimo tikslus.

Pakeitimas 25
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Kiekvienos valstybės narės įnašas 
turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į jos 

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

1990 m. išmestų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, vadovaujantis 
Kioto protokolu.

Or. pl

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės griežtai laikosi Kioto protokole nustatytų įsipareigojimų ir labai 
sumažino išmetamo CO2 kiekį. Kitos valstybės narės pasirašė protokolą, tačiau nepadarė 
jokios pažangos. Būtų neteisinga, jei pirmajai grupei priskiriamos valstybės narės būtų 
baudžiamos, o antrajai – skatinamos.

Pakeitimas 26
András Gyürk

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį 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 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, palyginti su 2005 m. kiekiu, 
tačiau jos turėtų riboti šį išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
augimą, siekdamos prisidėti prie bendrojo 
Bendrijos įsipareigojimo mažinti 
išmetamą kiekį. Valstybės narės, kurių 
BVP vienam gyventojui šiuo metu yra 
palyginti didelis, turėtų sumažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, palyginti su 2005 m. kiekiu.

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, atsižvelgiant į šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio grynąjį 
sumažėjimą, pasiektą per Kioto protokole 
nustatytus bazinius metus ir turėtų būti 
grindžiamos valstybių narių solidarumo 
principu ir poreikiu pasiekti tvarų 
ekonomikos augimą visoje Bendrijoje, 
atsižvelgiant į bendros, bet diferencijuotos 
atsakomybės principą išsivysčiusių ir 
besivystančių šalių bei Europos Sąjungos 
valstybių narių santykiuose. Todėl 
kiekviena valstybė narė privalo vienodai 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, palyginti su Kioto protokole 
nustatytais atitinkamais baziniais metais.
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Or. hu

Pagrindimas

ES ir valstybės narės prisiėmė aiškų įsipareigojimą įgyvendinti joms taikomas Kioto 
protokolo nuostatas, taip pat yra įsipareigojusios tai padaryti pagal įvairius nacionalinius 
teisės aktus. Bendras šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas nesuteikia teisės 
nevykdyti šių įsipareigojimų. Pagal juos kiekviena dalyvaujanti valstybė turės pateikti savo 
įsipareigojimų įgyvendinimo iki 2005 m. patikrintus rezultatus.

Pakeitimas 27
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį 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 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, palyginti su 2005 m. kiekiu, 
tačiau jos turėtų riboti šį išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
augimą, siekdamos prisidėti prie bendrojo 
Bendrijos įsipareigojimo mažinti 
išmetamą kiekį. Valstybės narės, kurių 
BVP vienam gyventojui šiuo metu yra 
palyginti didelis, turėtų sumažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, palyginti su 2005 m. kiekiu.

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį turėtų būti grindžiamos valstybių 
narių solidarumo principu ir poreikiu 
pasiekti tvarų ekonomikos augimą visoje 
Bendrijoje, atsižvelgiant į susijusį BVP
vienam gyventojui valstybėse narėse ir į 
susijusį išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį vienam gyventojui. 

Or. pl
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Pagrindimas

Galima teigti, kad aplinkos požiūriu tos valstybės narės, kuriose išmetamo CO2 kiekis vienam 
gyventojui yra didžiausias, turėtų dėti daugiau pastangų kovojant su klimato kaita. 

Pakeitimas 28
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį 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 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, palyginti su 2005 m. kiekiu, tačiau 
jos turėtų riboti šį išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio augimą, 
siekdamos prisidėti prie bendrojo 
Bendrijos įsipareigojimo mažinti išmetamą 
kiekį. Valstybės narės, kurių BVP vienam 
gyventojui šiuo metu yra palyginti didelis, 
turėtų sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 
2005 m. kiekiu.

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį turėtų būti grindžiamos valstybių 
narių solidarumo principu, jų pasiekimų 
mažinant išmetamų dujų kiekį 
pripažinimu 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 išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
palyginti su 1990 m. kiekiu, tačiau jos 
turėtų riboti šį išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio augimą, siekdamos 
prisidėti prie bendrojo Bendrijos 
įsipareigojimo mažinti išmetamą kiekį. 
Valstybės narės, kurių BVP vienam 
gyventojui šiuo metu yra palyginti didelis, 
turėtų sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 
1990 m. kiekiu.

Or. en

Pagrindimas

Būtina pasirinkti 1990 m. ataskaitiniais metais, siekiant užtikrinti didesnį teisingumą įvairių 
valstybių narių atžvilgiu ir pripažinti tam tikrų valstybių narių, kurios 1990–2005 m. labai 
sumažino išmetamų dujų kiekį, pastangas. Be to, tokia nuostata atitiktų Europos Vadovų 
Tarybos rekomendacijas, kuriose raginama pagal naują naštos pasidalijimo tvarką pripažinti 
ankstesnius valstybių narių pasiekimus ir į juos atsižvelgti. 1990 m. laikomi ataskaitiniais 
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metais pagal Kioto protokolą; tokiais juos laiko ir ES, nustatydama savo išmetamų dujų 
kiekio mažinimo tikslus.

Pakeitimas 29
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį 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 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, palyginti su 2005 m. kiekiu, tačiau 
jos turėtų riboti šį išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio augimą, 
siekdamos prisidėti prie bendrojo 
Bendrijos įsipareigojimo mažinti išmetamą 
kiekį. Valstybės narės, kurių BVP vienam 
gyventojui šiuo metu yra palyginti didelis, 
turėtų sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 
2005 m. kiekiu.

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį turėtų būti grindžiamos valstybių 
narių solidarumo principu ir poreikiu 
pasiekti tvarų ekonomikos augimą visoje 
Bendrijoje, atsižvelgiant į susijusias
bendrąsias nacionalines pajamas (BNP)
vienam gyventojui valstybėse narėse. 
Valstybėms narėms, kurių BNP vienam 
gyventojui šiuo metu yra palyginti mažos, 
todėl ateityje prognozuojamas didelis BNP
augimas, turėtų būti leista padidinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, palyginti su 1990 m. kiekiu, tačiau 
jos turėtų riboti šį išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio augimą, 
siekdamos prisidėti prie bendrojo 
Bendrijos įsipareigojimo mažinti išmetamą 
kiekį. Valstybės narės, kurių BNP vienam 
gyventojui šiuo metu yra palyginti didelės, 
turėtų sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 
1990 m. kiekiu.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų pasirinkti 1990 m. ataskaitiniais metais, kadangi kai kurios valstybės narės 1990–
2005 m. įdėjo daug pastangų, siekdamos sumažinti išmetamų dujų kiekį. ES nuosavi ištekliai 
apskaičiuojami naudojant BNP kriterijų, kuris yra objektyvesnis už BVP.
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Pakeitimas 30
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį 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 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, palyginti su 2005 m. kiekiu, tačiau 
jos turėtų riboti šį išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio augimą, 
siekdamos prisidėti prie bendrojo 
Bendrijos įsipareigojimo mažinti išmetamą 
kiekį. Valstybės narės, kurių BVP vienam 
gyventojui šiuo metu yra palyginti didelis, 
turėtų sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 
2005 m. kiekiu.

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį turėtų būti grindžiamos valstybių 
narių solidarumo principu ir poreikiu 
pasiekti tvarų ekonomikos augimą visoje 
Bendrijoje, atsižvelgiant į susijusį BVP 
vienam gyventojui kiekviename valstybių 
narių regionuose, atsižvelgiant į tai, kad 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis yra skirtingas kiekviename 
regione. Regionams, kurių BVP vienam 
gyventojui šiuo metu yra palyginti mažas, 
todėl ateityje prognozuojamas didelis BVP 
augimas, turėtų būti leista padidinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, palyginti su 2005 m. kiekiu, tačiau 
jos turėtų riboti šį išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio augimą, 
siekdamos prisidėti prie bendrojo 
Bendrijos įsipareigojimo mažinti išmetamą 
kiekį. Regionai, kurių BVP vienam 
gyventojui šiuo metu yra palyginti didelis, 
turėtų sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 
2005 m. kiekiu.

Or. ro

Pakeitimas 31
András Gyürk

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Siekiant dar geriau užtikrinti teisingą 
pastangų pasidalijimą tarp valstybių 

(8) Sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį reikėtų nuo 2013–
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narių, įgyvendinant nepriklausomą 
Bendrijos įsipareigojimą, jokia valstybė 
narė neturėtų būti įpareigota išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 
2020 m. sumažinti daugiau kaip 20 %, 
palyginti su 2005 m. kiekiu, taip pat jokiai 
valstybei narei neturėtų būti leista iki 
2020 m. daugiau kaip 20 % padidinti 
išmetamą kiekį, palyginti su 2005 m. 
kiekiu. Sumažinti išmetamų 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 išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio. Taip pat leidžiama 
valstybei narei, neišnaudojusiai jai suteikto 
išmetamų dujų kiekio, perkelti neišnaudotą 
kiekį į kitus metus.

2020 m. Šiuo pasiūlymu kiekvienai 
valstybei narei sudaromos sąlygos į kitus 
metus perkelti 2 % tai valstybei narei 
nustatyto išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio. Taip pat leidžiama 
valstybei narei, neišnaudojusiai jai suteikto 
išmetamų dujų kiekio, perkelti neišnaudotą 
kiekį į kitus metus.

Or. hu

Pagrindimas

Kadangi pagal pasiūlymą valstybės narės turės vienodą mažinimo koeficientą, bus neaktualus 
mažinimo dydis, nustatytas pradinio pasiūlymo 8 konstatuojamoje dalyje.

Pakeitimas 32
Herbert Reul

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 išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. 
sumažinti daugiau kaip 20 %, palyginti su 
2005 m. kiekiu, taip pat jokiai valstybei 
narei neturėtų būti leista iki 2020 m. 
daugiau kaip 20 % padidinti išmetamą 
kiekį, palyginti su 2005 m. kiekiu. 

(8) Siekiant dar geriau užtikrinti teisingą 
pastangų pasidalijimą tarp valstybių narių, 
įgyvendinant nepriklausomą Bendrijos 
įsipareigojimą, jokia valstybė narė neturėtų 
būti įpareigota išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. 
sumažinti daugiau kaip 20 %, palyginti su 
1990 m. kiekiu, taip pat jokiai valstybei 
narei neturėtų būti leista iki 2020 m. 
daugiau kaip 20 % padidinti išmetamą 
kiekį, palyginti su 1990 m. kiekiu. 
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Sumažinti išmetamų 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 išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio. Taip pat leidžiama 
valstybei narei, neišnaudojusiai jai suteikto 
išmetamų dujų kiekio, perkelti neišnaudotą 
kiekį į kitus metus.

Sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį reikėtų nuo 2013–
2020 m. Šiuo pasiūlymu kiekvienai 
valstybei narei sudaromos sąlygos į kitus 
metus perkelti 5 % tai valstybei narei 
nustatyto išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio. Taip pat leidžiama 
valstybei narei, neišnaudojusiai jai suteikto 
išmetamų dujų kiekio, perkelti neišnaudotą 
kiekį į kitus metus. Valstybėms narėms, 
kurių išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis kiekvienais metais 
2013–2020 m. laikotarpiu neviršija 
nustatytos ribos arba yra mažesnis nei 
siektinas 2020 m. rodiklis, turėtų būti 
suteikta galimybė prekiauti neišnaudotu 
kiekiu ir padėti kitoms valstybėms narėms 
laikytis nustatytų apribojimų ir tikslų.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų pasirinkti 1990 m. ataskaitiniais metais, kadangi kai kurios valstybės narės 1990–
2005 m. įdėjo daug pastangų, siekdamos sumažinti išmetamų dujų kiekį. Valstybėms narėms 
reikia daugiau lankstumo vykdant savo įsipareigojimus. Todėl būtų geriau 2 % padidinti iki 
5 %. Valstybių narių prekyba turėtų padėti užtikrinant papildomą lankstumą.

Pakeitimas 33
Adina-Ioana Vălean

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 išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. 
sumažinti daugiau kaip 20 %, palyginti su 
2005 m. kiekiu, taip pat jokiai valstybei 
narei neturėtų būti leista iki 2020 m. 
daugiau kaip 20 % padidinti išmetamą 

(8) Siekiant dar geriau užtikrinti teisingą 
pastangų pasidalijimą tarp valstybių narių, 
įgyvendinant nepriklausomą Bendrijos 
įsipareigojimą, jokia valstybė narė neturėtų 
būti įpareigota išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. 
sumažinti daugiau kaip 20 %, palyginti su 
1990 m. kiekiu, taip pat jokiai valstybei 
narei neturėtų būti leista iki 2020 m. 
daugiau kaip 20 % padidinti išmetamą 
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kiekį, palyginti su 2005 m. kiekiu.
Sumažinti išmetamų 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 išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio. Taip pat leidžiama 
valstybei narei, neišnaudojusiai jai suteikto 
išmetamų dujų kiekio, perkelti neišnaudotą 
kiekį į kitus metus.

kiekį, palyginti su 1990 m. kiekiu.
Sumažinti išmetamų 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 išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio. Taip pat leidžiama 
valstybei narei, neišnaudojusiai jai suteikto 
išmetamų dujų kiekio, perkelti neišnaudotą 
kiekį į kitus metus. Valstybei narei, kurios 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis bet kuriais metais 2013–
2020 m. laikotarpiu neviršija nustatytos 
ribos arba yra mažesnis nei siektinas 
2020 m. rodiklis, taip pat turėtų būti 
leidžiama prekiauti neišnaudotu kiekiu su 
kitomis valstybėmis narėmis ir padėti 
šioms laikytis nustatytų apribojimų ir 
tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Būtina pasirinkti 1990 m. ataskaitiniais metais, siekiant užtikrinti teisingumą įvairių valstybių 
narių atžvilgiu ir pripažinti valstybių narių, kurios 1990–2005 m. labai sumažino išmetamų 
dujų kiekį, pastangas. 1990 m. laikomi ataskaitiniais metais pagal Kioto protokolą.

Kadangi bendras ES tikslas yra 20 % sumažinti išmetamų dujų kiekį, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimas visoje ES turėtų būti vykdomas mažiausiomis sąnaudomis. 
Esant atitinkamai priežiūrai, valstybėms narėms derėtų suteikti galimybę pervesti savo 
perviršį kitoms valstybėms narėms.  Tai paskatintų valstybes nares siekti kuo geresnių 
rodiklių.

Pakeitimas 34
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Siekiant dar geriau užtikrinti teisingą 
pastangų pasidalijimą tarp valstybių narių, 
įgyvendinant nepriklausomą Bendrijos 

(8) Siekiant dar geriau užtikrinti teisingą 
pastangų pasidalijimą tarp valstybių narių, 
įgyvendinant nepriklausomą Bendrijos 
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įsipareigojimą, jokia valstybė narė neturėtų 
būti įpareigota išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. 
sumažinti daugiau kaip 20 %, palyginti su 
2005 m. kiekiu, taip pat jokiai valstybei 
narei neturėtų būti leista iki 2020 m. 
daugiau kaip 20 % padidinti išmetamą 
kiekį, palyginti su 2005 m. kiekiu. 
Sumažinti išmetamų 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 išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio. Taip pat leidžiama 
valstybei narei, neišnaudojusiai jai suteikto 
išmetamų dujų kiekio, perkelti neišnaudotą 
kiekį į kitus metus.

įsipareigojimą, jokia valstybė narė neturėtų 
būti įpareigota išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. 
sumažinti daugiau kaip 30%, palyginti su 
1990 m. kiekiu, taip pat jokiai valstybei 
narei neturėtų būti leista iki 2020 m. 
daugiau kaip 30% padidinti išmetamą 
kiekį, palyginti su 1990 m. kiekiu. 
Sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį reikėtų nuo 2013-
2020 m. Šiuo pasiūlymu kiekvienai 
valstybei narei sudaromos sąlygos į kitus 
metus perkelti 3 % tai valstybei narei 
nustatyto išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio. Taip pat leidžiama 
valstybei narei, neišnaudojusiai jai suteikto 
išmetamų dujų kiekio, perkelti neišnaudotą 
kiekį į kitus metus.

Or. pl

Pagrindimas

Išmetamų dujų kiekio mažinimo lygis padidinamas nuo 20 % iki 30 %, atsižvelgiant į tai, kad 
2005 m. ataskaitiniai metai buvo pakeisti 1990 m.

Pakeitimas 35
Anni Podimata

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 išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 
2020 m. sumažinti daugiau kaip 20 %, 
palyginti su 2005 m. kiekiu, taip pat jokiai 
valstybei narei neturėtų būti leista iki 
2020 m. daugiau kaip 20 % padidinti 
išmetamą kiekį, palyginti su 2005 m. 
kiekiu. Sumažinti išmetamų šiltnamio 

(8) Siekiant dar geriau užtikrinti teisingą 
pastangų pasidalijimą tarp valstybių narių, 
įgyvendinant nepriklausomą Bendrijos 
įsipareigojimą, jokiai valstybei narei 
neturėtų būti leista iki 2020 m. daugiau 
kaip 20 % padidinti išmetamą kiekį, 
palyginti su 2005 m. kiekiu. Sumažinti 
išmetamų 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 išmetamų 
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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 išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio. Taip pat leidžiama 
valstybei narei, neišnaudojusiai jai suteikto 
išmetamų dujų kiekio, perkelti neišnaudotą 
kiekį į kitus metus.

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. 
Taip pat leidžiama valstybei narei, 
neišnaudojusiai jai suteikto išmetamų dujų 
kiekio, perkelti neišnaudotą kiekį į kitus 
metus.

Or. en

Pagrindimas

Nėra būtina nustatyti viršutinę mažinimo ribą. Daugelis valstybių narių turi galimybių ir 
(arba) politinių paskatų investuoti į anglies dioksido neišskiriančios energijos ekonomiką.

Pakeitimas 36
Anni Podimata

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 kiekio 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 kiekio mažinimo projektų, 
prieš pasirašant tarptautinį susitarimą dėl 
klimato kaitos. Valstybės narės 
įsipareigoja padėti besivystančioms šalims 
švelninti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo poveikį ir todėl užtikrina, 
kad ne mažiau kaip 50 % šių kreditų būtų 
nupirkta iš mažiausiai išsivysčiusių šalių 
(MIŠ) ir mažų besivystančių salų 
valstybių (MBSV), siekiant skatinti
teisingą geografinį projektų pasiskirstymą 
ir padėti įgyvendinti būsimą tarptautinį 
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susitarimą dėl klimato kaitos.

Or. en

Pagrindimas

Dėl klimato kaitos nukentės tos šalys ir žmonės, kurie mažiausiai prisidėjo prie klimato kaitos 
ir mažiausiai pasirengę šalinti jos padarinius, t. y. mažiausiai išsivysčiusios šalys (MIŠ) ir 
mažos besivystančios salų valstybės (MBSV). Pramoninės šalys, tarp jų ir ES, yra atsakingos 
tiek dabar, tiek istoriniu požiūriu, ir turi finansinių ir techninių priemonių veiksmingai spręsti 
problemas, kilusias dėl klimato kaitos.

Pakeitimas 37
Adina-Ioana Vălean

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 kiekio 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 kiekio mažinimo projektų, 
prieš pasirašant tarptautinį susitarimą dėl
klimato kaitos. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad ne mažiau kaip 50 % šių 
kreditų būtų nupirkta iš mažiausiai 
išsivysčiusių šalių (MIŠ), siekiant skatinti
teisingą geografinį projektų pasiskirstymą 
ir padėti įgyvendinti būsimą tarptautinį 
susitarimą dėl klimato kaitos. Visi 
trečiosiose šalyse vykdomi projektai turėtų 
užtikrinti naujų anglies dioksido kiekį 
mažinančių technologijų perdavimą ir 
atitinka aukštos kokybės kriterijus, pagal 
kuriuos užtikrinamas projektų 
papildomumas ir nauda aplinkai.

Or. en
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Pagrindimas

Kvota, taikoma iš švarios plėtros mechanizmo (ŠPM) projektų, vykdomų mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse (MIŠ), gautų kreditų kiekiui, yra geras būdas užtikrinti platesnį ir 
teisingesnį ŠPM taikymą besivystančiose šalyse.  Mažiausiai išsivysčiusiose šalyse vykdoma 
labai nedaug ŠPM projektų, o jos labiausiai pažeidžiamos klimato kaitos ir turi mažiausiai 
galimybių prie jos prisitaikyti.

Naujausiais tyrimais nustatyta, kad iki 40 % šiuo metu vykdomų ŠPM projektų nėra 
papildomai sukurti ir vis tiek būtų pradėti. Kartais kyla abejonių dėl projektų naudos aplinkai 
ir jų indėlio į tvarų vystymąsi. Todėl projektai privalo atitikti papildomumą ir kokybę 
užtikrinančius standartus.

Pakeitimas 38
Silvia-Adriana Ţicău

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 kiekio 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 kiekio mažinimo projektų, 
prieš pasirašant tarptautinį susitarimą dėl 
klimato kaitos. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad visos įmonės, 
dalyvaujančios išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
projektuose trečiosiose šalyse, taip pat 
pačios laikytųsi aplinkos apsaugos, 
socialinės gerovės kriterijų ir skleistų 
europines vertybes. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad jų taikomos šių kreditų 
pirkimo strategijos skatintų teisingą 
geografinį projektų pasiskirstymą ir padėtų 
įgyvendinti būsimą tarptautinį susitarimą 

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 18/74 AM\732191LT.doc

LT

dėl klimato kaitos.

Or. ro

Pakeitimas 39

Nikolaos Vakalis

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 kiekio 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 kiekio 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 ir kad šie kreditai 
atitiktų ne tik griežtus aplinkos apsaugos 
ir socialinius kriterijus, bet ir 
papildomumo kriterijus, kurie atitinka 
tarptautinius kokybės reikalavimus, tokius 
kaip aukso standartas. 

Or. el

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad kompensavimas papildytų kitas pastangas ir būtų tikras, t. y. užtikrinti, 
jog naudojant kreditus tikrai būtų padedama mažinti vietoje išmetamų dujų kiekį, o valstybės 
narės tuo pat metu išlaikytų tam tikrą lankstumą, susijusį su jų pastangomis siekiant bendrų 
ES tikslų.
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Pakeitimas 40
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl sprendimo
9a 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 efektą sukeliančių dujų kiekio 
kitai valstybei narei. Šį perdavimą turėtų 
reguliuoti dvišalis susitarimas, o 
skaidrumas turėtų būti užtikrinamas 
pranešant apie tai Komisijai ir 
užregistruojant perduodamą kiekį abiejų 
valstybių narių registruose.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis pasiūlymu veiksmingiau siekiama ES tikslo, tuo pačiu metu pripažįstant, kad 
didžiausią dėmesį būtina skirti vidaus taršai, ir užtikrinama, jog valstybių narių vidaus taršos 
mažinimo sąnaudų skirtumai būtų kuo mažesni.

Pakeitimas 41
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Todėl valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pasinaudoti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimo kreditais, kurie buvo suteikti 
už 2008–2012 m. laikotarpiu sumažintą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 

(10) Todėl valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pasinaudoti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimo kreditais, kurie buvo suteikti 
už 2008–2012 m. laikotarpiu sumažintą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
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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 
kiekio mažinimo kreditais, gautais 
sumažinus išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį 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.

įgyvendinant tų rūšių projektus, kuriuos 
tuo metu buvo patvirtinusi bet kuri 
valstybė narė. Be to, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio sumažinimo kreditais, gautais 
sumažinus išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį 2008–2012 m. 
laikotarpiui pasibaigus, ir priskiriami 
projektų rūšims (projektų kategorijos), ir 
kurias tuo metu buvo patvirtinusi bet kuri 
valstybė narė.

Or. en

Pagrindimas

Klimato kaitos požiūriu nesvarbu, ar veiksmų klimato kaitos srityje imamasi Europos 
Sąjungoje, ar kitur. Veiksmai klimato kaitos srityje – visuotinis iššūkis ir už juos tenka 
visuotinė atsakomybė. Taigi bendra veiksmų klimato kaitos srityje sistema turėtų, jei tik 
įmanoma, apimti visas šalis, sektorius ir šiltnamio efektą sukeliančias dujas, net jei nebūtų 
rastas idealus sprendimas. Tai sumažins CO2 išmetimo leidimų ir elektros energijos kainas; 
taigi padidės pramonės konkurencingumas. 

Pakeitimas 42
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Todėl valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pasinaudoti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimo kreditais, kurie buvo suteikti 
už 2008–2012 m. laikotarpiu sumažintą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
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 
kiekio mažinimo kreditais, gautais 

(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 sumažintą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
įgyvendinant atsinaujinančios energijos ir 
paklausos veiksmingumo rūšių projektus, 
išskyrus didelių hidroelektrinių projektus,
kuriuos tuo metu buvo patvirtinusios visos 
valstybės narės. Be to, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti 
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sumažinus išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį 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.

išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimo kreditais, gautais 
sumažinus išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį 2008–2012 m. 
laikotarpiui pasibaigus, jei šie projektai 
buvo užregistruoti ir įgyvendinti 2008–
2012 m. laikotarpiu ir priskiriami 
atsinaujinančios energijos ir paklausos 
veiksmingumo projektų rūšims (projektų 
kategorijos), išskyrus didelių 
hidroelektrinių projektus, kurias tuo metu 
buvo patvirtinusios visos valstybės narės.

Or. en

Pagrindimas

Būtų nenuoseklu leisti kompensuoti viename pramonės sektoriuje išmetamų dujų kiekį kito 
sektoriaus kiekiu, nes sudarytų sąlygas perkelti išmetamų dujų šaltinius. Pripažįstant kreditus, 
gautus iš investicijų, susijusių su Švaraus vystymosi mechanizmu, minėtuosiuose sektoriuose, 
iš tikrųjų galėtų būti sukurta finansinių paskatų perkelti išmetamų dujų šaltinius.

Pakeitimas 43
Satu Hassi

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 projektų, kurie bus 
pradėti įgyvendinti MIŠ 2008–2012 m. 
laikotarpiui pasibaigus, jeigu atitinkamas 
atsinaujinančios energijos ir paklausos 
veiksmingumo projektų rūšis, išskyrus 
didelių hidroelektrinių projektus, 2008–
2012 m. laikotarpiu bus patvirtinusios 
visos valstybės narės. Šie kreditai turėtų 
būti priimami iki 2016 m. arba kol bus 
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sudarytas susitarimas su Bendrija 
(pasirenkama ankstesnė data).

Or. en

Pagrindimas

Būtų nenuoseklu leisti kompensuoti viename pramonės sektoriuje išmetamų dujų kiekį kito 
sektoriaus kiekiu, nes sudarytų sąlygas perkelti išmetamų dujų šaltinius. Pripažįstant kreditus, 
gautus iš investicijų, susijusių su Švaraus vystymosi mechanizmu, minėtuosiuose sektoriuose, 
iš tikrųjų galėtų būti sukurta finansinių paskatų perkelti išmetamų dujų šaltinius.

Pakeitimas 44
Satu Hassi

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išmetamų dujų kiekio kompensavimas įgyvendinant BĮ projektus turėtų priklausyti nuo 

Adlib Express Watermark



AM\732191LT.doc 23/74 PE409.501v01-00

LT

visapusiško tarptautinio susitarimo dėl laikotarpio po 2012 m. Parodžius ryžtą sudaryti 
dvišalius susitarimus, susijusius su projektų finansavimu, net ir tuo atveju, jei JTBKKK 
procesas būtų atidėtas, galėtų būti trukdoma sudaryti susitarimą.

Pakeitimas 45
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Svarbu, kad valstybės narės ir toliau 
galėtų naudotis ŠPM kreditais, kad šių 
kreditų rinka veiktų ir po 2012 m. 
Siekiant užtikrinti šios rinkos veikimą ir 
kad Bendrija toliau mažintų išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 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 kiekio mažinimo 
projektų, naudojimas neturėtų viršyti 3 % 
atitinkamos valstybės narės 2005 m. 
išmestų 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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Klimato kaitos požiūriu nesvarbu, ar veiksmų klimato kaitos srityje imamasi Europos 
Sąjungoje, ar kitur. Veiksmai klimato kaitos srityje – visuotinis iššūkis ir už juos tenka 
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visuotinė atsakomybė. Taigi bendra veiksmų klimato kaitos srityje sistema turėtų, jei tik 
įmanoma, apimti visas šalis, sektorius ir šiltnamio efektą sukeliančias dujas, net jei nebūtų 
rastas idealus sprendimas. Tai sumažins CO2 išmetimo leidimų ir elektros energijos kainas; 
taigi padidės pramonės konkurencingumas.

Pakeitimas 46
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Svarbu, kad valstybės narės ir toliau 
galėtų naudotis ŠPM kreditais, kad šių 
kreditų rinka veiktų ir po 2012 m. Siekiant 
užtikrinti šios rinkos veikimą ir kad 
Bendrija toliau mažintų išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 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 kiekio 
mažinimo projektų, naudojimas neturėtų 
viršyti 3 % atitinkamos valstybės narės 
2005 m. išmestų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, kuriam netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB. Šis kiekis lygus 
trečdaliui viso kiekio, kuriuo valstybė 
narė turėtų sumažinti savo išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančias dujas 
2020 m. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama nepanaudotą šio kiekio dalį 
perleisti kitoms valstybėms narėms.

(13) Svarbu, kad valstybės narės ir toliau 
galėtų naudotis ŠPM kreditais, kad šių
kreditų rinka veiktų ir po 2012 m. Siekiant 
užtikrinti šios rinkos veikimą ir kad 
Bendrija toliau mažintų išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 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 10 % atitinkamos valstybės narės 
1990 m. išmestų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, kuriam netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB. Valstybėms narėms 
turėtų būti leidžiama nepanaudotą šio 
kiekio dalį perleisti kitoms valstybėms 
narėms.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų pasirinkti 1990 m. ataskaitiniais metais, kadangi kai kurios valstybės narės 1990–
2005 m. įdėjo daug pastangų, siekdamos sumažinti išmetamų dujų kiekį.  Valstybėms narėms 
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reikia daugiau lankstumo vykdant savo įsipareigojimus. Todėl kiekį reikėtų padidinti nuo 3 % 
iki 10 %, ypač dėl to, kad klimato požiūriu nesvarbu, kur mažinamas išmetamų dujų kiekis. 
Tačiau tai itin svarbu investuotojams.

Pakeitimas 47
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Svarbu, kad valstybės narės ir toliau 
galėtų naudotis ŠPM kreditais, kad šių 
kreditų rinka veiktų ir po 2012 m. Siekiant 
užtikrinti šios rinkos veikimą ir kad 
Bendrija toliau mažintų išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 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 kiekio 
mažinimo projektų, naudojimas neturėtų 
viršyti 3 % atitinkamos valstybės narės 
2005 m. išmestų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, kuriam netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB. Šis kiekis lygus 
trečdaliui viso kiekio, kuriuo valstybė narė 
turėtų sumažinti savo išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas 2020 m. 
Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
nepanaudotą šio kiekio dalį perleisti kitoms 
valstybėms narėms.

(13) Svarbu, kad valstybės narės ir toliau 
galėtų naudotis ŠPM kreditais, kad šių 
kreditų rinka veiktų ir po 2012 m. Siekiant 
užtikrinti šios rinkos veikimą ir kad 
Bendrija toliau mažintų išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, ir 
taip sustiprinti Bendrijos 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo, 
energijos naudojimo veiksmingumo,
energetinio saugumo, naujovių diegimo ir 
konkurencingumo tikslų įgyvendinimą, kol 
nėra pasirašyto tarptautinio susitarimo dėl 
klimato kaitos, siūloma leisti, kad metinis 
bendras valstybių narių kreditų, gautų iš 
trečiosiose šalyse vykdomų išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių 
mažinimo projektų, naudojimas neturėtų 
viršyti 3 % atitinkamos valstybės narės 
2005 m. išmestų 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 su sąlyga, kad ne 
mažiau kaip 50 % tokių projektų būtų 
įgyvendinama mažiausiai išsivysčiusiose 
šalyse (MIŠ) ir mažose besivystančiose 
salų valstybėse (MBSV).

Or. en
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Pakeitimas 48
Miloslav Ransdorf

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 kiekio 
sumažinimo kreditus tik iš tų šalių, kurios 
yra ratifikavusios šį susitarimą, ir tai 
daryti laikydamosi bendro požiūrio.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Klimato kaitos požiūriu nesvarbu, ar veiksmų klimato kaitos srityje imamasi Europos 
Sąjungoje, ar kitur. Veiksmai klimato kaitos srityje – visuotinis iššūkis ir už juos tenka 
visuotinė atsakomybė. Taigi bendra veiksmų klimato kaitos srityje sistema turėtų, jei tik 
įmanoma, apimti visas šalis, sektorius ir šiltnamio efektą sukeliančias dujas, net jei nebūtų 
rastas idealus sprendimas. Tai sumažins CO2 išmetimo leidimų ir elektros energijos kainas; 
taigi padidės pramonės konkurencingumas.

Pakeitimas 49
Adina-Ioana Vălean

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 

(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 
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sprendimo įgyvendinimo įvertinimą. sprendimo įgyvendinimo įvertinimą. Į 
vertinimą taip pat reikėtų įtraukti 
užregistruotų ir (arba) valstybėse narėse 
įgyvendintų ŠPM projektų įvertinimą, 
siekiant patikrinti, ar jie atitinka šiame 
sprendime numatytus kokybės kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 50
Satu Hassi

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. Šiose 
ataskaitose turėtų būti numatomi planai 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, kurie būtų paremti visų 
pagrindinių sektorių priemonėmis, 
numatomomis siekiant 2050 m. 
sumažinimo tikslų. Kas dvejus metus 
reikėtų įvertinti planuojamą pažangą, o 
2016 m. atlikti visapusišką šio sprendimo 
įgyvendinimo įvertinimą. Komisija, 
atlikdama dvejų metų vertinimą, turėtų 
įvertinti pažangą užtikrinant skirtingų 
sričių Bendrijos politikos (pvz., žemės 
ūkio, produktų reikalavimų, struktūrinės 
politikos, mokslinių tyrimų) indėlį 
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mažinant šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimą ir atsiskaityti už šią 
pažangą.

Or. en

Pakeitimas 51
András Gyürk

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 
kiekio apribojimus, kad būtų galima 
pasiekti Bendrijos pagal šį susitarimą 
prisiimtą įsipareigojimą mažinti išmetamų 
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 kiekio 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 
kiekio apribojimus, kad būtų galima 
pasiekti Bendrijos pagal šį susitarimą 
prisiimtą įsipareigojimą mažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
atsižvelgiant į išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio pokyčius nuo 
Kioto protokole valstybėms narėms 
nustatytų bazinių metų ir pirmojo 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos, 
solidarumo principą, poreikį palaikyti tvarų 
ekonomikos augimą visoje Bendrijoje ir
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės 
principą. Iš trečiosiose šalyse vykdomų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
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. hu

Pagrindimas

Europos Sąjungos vidaus nuostatos taip pat privalo atspindėti pagrindinius principus ir 
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įsipareigojimus, kurių laikydamasi ji dalyvauja Kioto procese. Siekiant, kad ES klimato 
politika ir toliau būtų patikima, nustatant ateities tikslus reikia atsižvelgti į valstybių narių iki 
šiol pasiektus rezultatus.

Pakeitimas 52
Nikolaos Vakalis

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, Komisija 
pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui 
ir Tarybai dėl valstybių narių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio
apribojimų koregavimo, kad būtų galima 
pasiekti Bendrijos pagal šį susitarimą 
prisiimtą įsipareigojimą mažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
atsižvelgiant į valstybių narių solidarumo 
principą ir poreikį palaikyti tvarų 
ekonomikos augimą visoje Bendrijoje.
Pasiūlyme nurodomas iš trečiosiose šalyse 
vykdomų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimo projektų gautų kreditų, 
kuriais gali pasinaudoti kiekviena valstybė 
narė, kiekis.

Or. el

Pagrindimas

Sudarius tarptautinį susitarimą valstybių narių išmetamų ŠESD kiekio apribojimai neturi būti 
koreguojami automatiškai. Taip užtikrinama, kad būtų galima atsižvelgti į susitarimo 
nuostatas.
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Pakeitimas 53
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Siekiant užtikrinti šio sprendimo 
veiksmingumą, jame reikėtų numatyti 
tvarką, pagal kurią valstybei narei, 
viršijančiai nustatytą metinį išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
būtų taikomos baudos, prilygstančios 
baudoms dėl įrenginių, nustatytoms pagal 
Direktyvą 2003/87/EB, ir iš leidimų, 
suteikiamų vykstant kitam, pagal tą 
direktyvą rengiamam, aukcionui, būtų 
atimamas atitinkamas CO2 kiekis. Visos 
pajamos iš šių baudų turėtų atitekti 
Bendrijos fondui, skirtam klimato kaitos 
švelninimo priemonėms finansuoti.

Or. en

Pagrindimas

Pagal ŠESD išmetimo leidimų prekybos sistemą (ETS) taisyklių nesilaikančios įmonės turi 
mokėti baudą ir atsisakyti leidimų, įsigytų ETS rinkoje ar aukcione, išskyrus tuos atvejus, kai 
įmonėms lieka nemokamai skirtų leidimų. Siūloma pagal šį sprendimą sukurti panašią 
atitikties sistemą, susijusią su valstybių išmetamų dujų kiekiu.

Pakeitimas 54
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Šiam sprendimui įgyvendinti reikiamų 
priemonių turi būti imtasi pagal 1999 m. 
birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką. Visų pirma Komisijai 

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

reikėtų suteikti įgaliojimus tikrinti 
sandorius pagal šį sprendimą. Kadangi 
šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra 
skirtos pakeisti neesmines šio sprendimo 
nuostatas bei papildyti jį naujomis 
neesminėmis nuostatomis, jos turėtų būti 
priimtos taikant Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. el

Pagrindimas

Sudarius tarptautinį susitarimą valstybių narių išmetamų ŠESD kiekio apribojimai neturi būti 
koreguojami automatiškai. Taip užtikrinama, kad būtų galima atsižvelgti į išsamias 
susitarimo nuostatas.

Pakeitimas 55
Satu Hassi

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 kiekį, 
išmetamą iš šaltinių, kuriems netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB, ir atliekamas jo 
vertinimas. Tai taikoma ir tarptautinio 
jūrų transporto išmetamų dujų kiekiui, 
nebent ir iki tol, kol jis pateks į Direktyvos 
2003/87/EB ar kurio nors kito Bendrijos 
teisės akto, kuriuo siekiama sumažinti 
tarptautinio jūrų transporto išmetamų 
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
taikymo sritį.

Or. en

Pakeitimas 56
András Gyürk

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 kiekį, ir 
atliekamas jo vertinimas.

Or. en

Pagrindimas

Straipsnio esmė nekeičiama. Panaikinama nuoroda į apribojimą, susijusį su šaltiniais, 
kuriems netaikoma ETS.

Pakeitimas 57
Dragoș Florin David

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Be to, išmetamos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos – tai iš taršos šaltinių 
išmetami anglies dvideginis (CO2), 
metanas (CH4), azoto oksidas (N2O), 

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

hidrofluorangliavandeniliai (HFC), 
perfluorangliavandeniliai (PFC) ir sieros 
heksafluoridas (SF6), išreikšti anglies 
dvideginio ekvivalentu, kaip nustatyta 
pagal išmetamų dujų šaltinių ir šalinimo 
absorbentais vertinimo metodiką, 
reglamentuojamą Kioto protokole.

Or. en

Pakeitimas 58
András Gyürk

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Be to, išmetamos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos – tai išmetami anglies 
dvideginis (CO2), metanas (CH4), azoto 
oksidas (N2O), hidrofluorangliavandeniliai 
(HFC), perfluorangliavandeniliai (PFC) ir 
sieros heksafluoridas (SF6), išreikšti 
anglies dvideginio ekvivalentu.

Or. hu

Pagrindimas

Nurodyta direktyva netaikoma tam tikriems svarbiems sektoriams, su kuriais susijusi didelė 
nacionaliniu lygmeniu išmetamų dujų kiekio dalis. Nėra reikalo apibrėžti šaltinių, turint 
mintyje tai, kad šiame teisės akto projekte neišvardytos užduotys, susijusios su pavieniais 
sektoriais, ir siekiama mažinti teisės akte, į kurį pateikiama nuoroda, nenumatytų išmetamų
dujų kiekį.
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Pakeitimas 59
Silvia–Adriana Țicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 60
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Europos bendrija iki 2020 m. 
sumažina savo išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį bent 30 %, 
palyginti su 1990 m. lygiu.
Pagal šį sprendimą turėtų būti atitinkamai 
mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, išmetamas iš šaltinių, kuriems 
netaikoma Direktyva 2003/87/EB.
Šaltinių, kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB, atveju atitinkamus, 
kiekvienai valstybei narei skirtus 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio apribojimus ir kiekį, išreikštą 
CO2 ekvivalento tonomis, skaičiuoja 
Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (angl. IPCC) nedviprasmiškai pareiškė, kad 
išsivysčiusios šalys turėtų sumažinti jose išmetamų dujų kiekį bent 25–40 proc., jog būtų realu 
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išvengti visuotinio atšilimo 2 Celsijaus laipsniais. Minėtam dydžiui ES pritarė per praėjusiais 
metais įvykusias JT derybas Balyje.

Pakeitimas 61
András Gyürk

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 išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį šio sprendimo 
priede atitinkamai valstybei narei nustatytu 
dydžiu.

Or. en

Pagrindimas

Pasidalijimas našta turėtų būti grindžiamas nacionaline riba, taikoma iš visų šaltinių 
(įskaitant sektorius, kuriems taikoma ETS) išmetamų ŠESD kiekiui.

Pakeitimas 62
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 

1. Kol Bendrija nėra pasirašiusi būsimo 
tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos, 
kurį įgyvendinant išmetamų dujų kiekis 
būtų sumažintas, kiekviena valstybė narė 

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 36/74 AM\732191LT.doc

LT

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

iki 2020 m. pakoreguoja iš šaltinių, 
kuriems netaikoma Direktyva 2003/87/EB, 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį dydžiu, kuris atitinkamai valstybei 
narei nustatomas ataskaitiniais metais 
laikant 1990 m.

Or. pl

Pagrindimas

1990 m. – pirmieji, kai, apskaičiuojant išmetamo CO2 kiekio mažinimą, Kioto protokolą 
galima taikyti jį pasirašiusiose šalyse.

Pakeitimas 63
Adina-Ioana Vălean

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, 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, šio sprendimo priede atitinkamai 
valstybei narei nustatytą procentinį dydį 
pritaikydama 1990 m. išmestam šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekiui.

Or. en

Pagrindimas

Būtina pasirinkti 1990 m. ataskaitiniais metais, siekiant užtikrinti didesnį teisingumą įvairių 
valstybių narių atžvilgiu ir pripažinti tam tikrų valstybių narių, kurios 1990–2005 m. labai 
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sumažino išmetamų dujų kiekį, pastangas. Be to, tokia nuostata atitiktų Europos Vadovų 
Tarybos rekomendacijas, kuriose raginama pagal naują naštos pasidalijimo tvarką pripažinti 
ankstesnius valstybių narių pasiekimus ir į juos atsižvelgti. 1990 m. laikomi ataskaitiniais 
metais pagal Kioto protokolą; tokiais juos laiko ir ES, nustatydama savo išmetamų dujų 
kiekio mažinimo tikslus.

Pakeitimas 64
Anni Podimata

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, 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, ne mažesnį nei šio sprendimo priede 
atitinkamai valstybei narei nustatytą 
procentinį dydį pritaikydama 2005 m. 
išmestam šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekiui.

Or. en

Pakeitimas 65
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant įgyvendinti įsipareigojimus 
pagal šį straipsnį, negali būti naudojami 
jokie iš projektų veiklos gauti kreditai, 
išskyrus tuos atvejus, kai bendras 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis pačioje Bendrijoje 
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sumažinamas bent 30 %.

Or. en

Pagrindimas

Nors, sudarius tarptautinį susitarimą dėl laikotarpio po 2012 m., galėtų būti toliau 
naudojamos patobulintos išorės priemonės, tokie kreditai neturėtų būti naudojami siekiant 
išvengti būtinybės mažinti išmetamų dujų kiekį pačioje ES.

Pakeitimas 66
András Gyürk

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis

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 kiekvienais metais tolygiai 
mažina išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, siekdama užtikrinti, 
kad kiekis neviršytų tai valstybei narei 
nustatyto 2020 m. didžiausio leidžiamo 
lygio, nurodyto šio sprendimo priede. Šio 
tolygaus mažinimo atskaitos tašku 
kiekviena valstybė narė gali pasirinkti 
vieną iš dviejų galimybių:

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.

- Kioto protokole tai valstybei narei 
nustatytą tikslą arba

- tos valstybės narės 2008, 2009 ir 2010 m. 
išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
vidutinį metinį kiekį, apie kurį turi būti 
pranešta ir kuris turi būti patikrintas 
pagal Sprendimą 280/2004/EB.
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Or. en

Pagrindimas

Dviejų pastraipų esmė nekeičiama, tačiau panaikinamos nuorodos į apribojimą, susijusį su 
šaltiniais, kuriems netaikoma ETS. Pirmiausia tolygus mažinimas būtų grindžiamas 
įsipareigojimais pagal Kioto protokolą. Vis dėlto reikia išlaikyti galimybę pasirinkti 2008–
2010 m. vidurkį, kadangi nustojus galioti Kioto protokolui (t. y. po 2012 m.) tikriausiai bus 
kitaip naudojami su lankstumo priemone susiję kreditai, skirti įgyvendinti įsipareigojimus 
pagal Kioto protokolą.

Pakeitimas 67
Dragoș Florin David

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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. išmesto 
vidutinio metinio šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, apie kurį turi būti 
pranešta ir kuris turi būti patikrintas pagal 
Direktyvą 2003/87/EB ir apie kurį turi 
būti pranešta pagal Sprendimą 
280/2004/EB.

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 šį 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, siekdama užtikrinti, kad šis kiekis
neviršytų tai valstybei narei nustatyto 
2020 m. didžiausio leidžiamo lygio, 
nurodyto šio sprendimo priede.

Or. en
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Pakeitimas 68
Silvia–Adriana Țicău

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 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. išmesto 
vidutinio metinio šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, apie kurį turi būti 
pranešta ir kuris turi būti patikrintas pagal 
Direktyvą 2003/87/EB ir apie kurį turi 
būti pranešta pagal Sprendimą 
280/2004/EB.

Or. ro

Pakeitimas 69
Herbert Reul

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.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Įtvirtinant tolygų mažinimą neatsižvelgiama į technologijų pažangą ir pokyčius, kurie 
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nevyksta tolygiai. Be to, taikomas subsidiarumo principas. Svarbiausiu veiksniu turi būti 
laikomas tikslas.

Pakeitimas 70
Silvia–Adriana Țicău

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 šį 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, siekdama užtikrinti, kad šis kiekis
neviršytų tai valstybei narei nustatyto 
2020 m. didžiausio leidžiamo lygio, 
nurodyto šio sprendimo priede.

Or. ro

Pagrindimas

Siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, būtina investuoti į 
technologijas, kurias taikant veiksmingai naudojama energija ir neteršiama aplinka. Visos 
valstybės narės turėtų turėti galimybę naudoti tokias technologijas, remdamosi investicijų 
planu, kuriame būtų numatyti išmatuojami rodikliai ir kuris būtų grindžiamas netolygiu 
modeliu, jei pastarasis investavimo laikotarpio pabaigoje galėtų užtikrinti tokį patį išmetamų 
dujų lygį, kaip ir Komisijos siūlomas tolygus modelis.

Pakeitimas 71
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Įgyvendindamos 2 dalį valstybės narės 
užtikrina, kad ribojant jų išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
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būtų atsižvelgiama į specifinius sunkumus 
teritorijose, kuriose nuolat susiduriama su 
didelėmis geografinėmis ir 
demografinėmis problemomis.

Or. en

Pagrindimas

Pasidalijimas našta turėtų atitikti Bendrijos tikslus, susijusius su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda.

Pakeitimas 72
Herbert Reul

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 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 kitus metus 
arba perduoti jį kitai valstybei narei, kuri 
gali naudoti perduotą kiekį savo išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų normai 
įvykdyti tais metais, kai šis kiekis buvo 
neišnaudotas.

Or. de

Pagrindimas

Žr. atitinkamus konstatuojamųjų dalių pakeitimų pagrindimus.
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Pakeitimas 73
Fiona Hall

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

Keliose valstybėse narėse 2 proc. sudarytų didelę mažinimo įsipareigojimų dalį; taigi šis 
dydis gali kelti pavojų išties tolygiam mažinimui. Didžiausiu kiekiu nustatant 1 proc., labiau 
užtikrinama, kad valstybių narių išmetamų dujų kiekis iš tikrųjų mažės.

Pakeitimas 74
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei valstybės narės išmetamų dujų 
kiekis yra didesnis nei nustatyta 2 dalyje, 
valstybė narė turi kompensuoti šį trūkumą 
kitais metais, padaugindama perteklinį 
ankstesniais metais išmestų dujų kiekį iš 
privalomo 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
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Pagrindimas

Vien baudų neužtenka, kadangi kovojant su klimato kaita svarbu mažinti bendrą išmetamų 
dujų kiekį. Komisija turėtų taikyti tokį patį kompensavimo koeficientą 1,3, kuris numatytas 
užtikrinant atitiktį Kioto protokolui.

Pakeitimas 75
András Gyürk

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a dalis (nauja)
Valstybės narės užtikrina, kad 2008–
2012 m. laikotarpiu pagal Kioto protokolą 
arba, jei užtrunkama pasirašyti naują 
tarptautinę konvenciją klimato kaitos 
klausimais, iki tol, kol tokia konvencija 
įsigalios, Kioto protokolo 17 straipsnyje 
numatytas išmetamų dujų kiekio 
mažinimas dėl projektų veiklos ir 
nepanaudotos kvotos, kurias kita valstybė 
narė perduoda pagal Kioto protokolo 
3 straipsnį, papildytų vietines priemones, 
kurių imasi valstybė narė.

Or. hu

Pagrindimas

Kioto protokole teigiama, kad lankstumo priemonės turėtų papildyti itin svarbias 
nacionalines priemones. Sprendime dera nurodyti papildomą lankstumo priemonių pobūdį, 
siekiant išvengti padėties, kai valstybės narės negalėtų įvykdyti vėliau įsigaliojusių 
įsipareigojimų.
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Pakeitimas 76
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Bendrijos sektoriai, kuriuose 
išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos ir kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB, po 2020 m. ir toliau kasmet 
mažina išmetamų dujų kiekį, kad bendras 
kiekis iki 2050 m., palyginti su 1990 m., 
sumažėtų bent 80 %, turint galutinį tikslą 
Europos Sąjungoje naudojant iškastinį 
kurą visiškai nebeišmesti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų. Komisija iki 2011 m. 
išnagrinėja, ar tiktų nustatyti skirtingus 
mažinimo Bendrijoje tikslus; kitu atveju 
valstybės narės užtikrina, kad išmetamų 
dujų kiekis, kuriam taikomas šis 
sprendimas, būtų kasmet mažinamas 
vienodu mažinimo koeficientu.

Or. en

Pagrindimas

Jei ES siekia laikytis savo tikslo, kad atšilimas nesiektų 2 laipsnių, ji jau dabar turėtų stengtis 
numatyti ilgalaikę išmetamų dujų kiekio perspektyvą. Aplinkos taryba jau nurodė, kad ES 
išmetamų dujų kiekis iki 2050 m. turėtų būti sumažintas iki 80 proc.

Pakeitimas 77
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Siekiant užtikrinti, kad būtų 
įgyvendinta galimybė iki 2020 m. 20 % 
sumažinti energijos naudojimą Europos 
Sąjungoje, orientacinis tikslas, numatytas 
komunikate „Efektyvaus energijos 
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vartojimo veiksmų planas: išnaudoti 
potencialą“ (COM(2006)545), tampa 
privalomu visoms ES valstybėms narėms.
Šiuo tikslu Europos Komisija ne vėliau 
kaip 2009 m. pasiūlo priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Energijos taupymas – veiksmingiausias būdas kovoti su klimato kaita, tačiau ES nustatytas 
veiksmingumo tikslas vienintelis iš 2020 m. tikslų nėra privalomas. Siekis išnaudoti Europos 
potencialą minėtojoje srityje turėtų būti svarbiausias tikslas ir pirmasis žingsnis stabilios 
atmosferos, ES ekonominių interesų ir jos piliečių gerovės kryptimi. Vienintelis būdas taip 
sutelkti pastangas – nustatyti, kad energijos naudojimo veiksmingumo tikslas tampa 
privalomu.

Pakeitimas 78
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kiekviena valstybė narė gali perleisti 
kitai valstybei narei dalį savo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio, kurį 
leidžiama išmesti pagal 3 straipsnio 1 ir 
2 dalis. Valstybė narė, gaunanti išmesti 
leidžiamą kiekį, gali jį naudoti, siekdama 
įvykdyti savo įsipareigojimus pagal 
3 straipsnį.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\732191LT.doc 47/74 PE409.501v01-00

LT

Pakeitimas 79
Dragoș Florin David

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudojimasis iš projektų veiklos gautais 
kreditais

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

Or. en

Pakeitimas 80
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies a–c punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) patvirtintais taršos mažinimo vienetais 
(PTMV) ir taršos mažinimo vienetais 
(TMV), išduotais siekiant mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį iki 2012 m. gruodžio 31 d., jeigu 
atitinkamų projektų rūšis 2008–2012 m. 
laikotarpiu pagal Direktyvą 2003/87/EB 
patvirtino bet kuri valstybė narė;

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

b) PTMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį nuo 2013 m. sausio 1 d., jeigu 
atitinkamų projektų rūšis 2008–2012 m. 
laikotarpiu pagal Direktyvą 2003/87/EB 
patvirtino bet kuri valstybė narė;

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

Or. en

Pagrindimas

Klimato kaitos požiūriu nesvarbu, ar veiksmų klimato kaitos srityje imamasi Europos 
Sąjungoje, ar kitur. Veiksmai klimato kaitos srityje – visuotinis iššūkis ir už juos tenka 
visuotinė atsakomybė. Taigi bendra veiksmų klimato kaitos srityje sistema turėtų, jei tik 
įmanoma, apimti visas šalis, sektorius ir šiltnamio efektą sukeliančias dujas, net jei nebūtų 
rastas idealus sprendimas. Tai sumažins CO2 išmetimo leidimų ir elektros energijos kainas;
taigi padidės pramonės konkurencingumas.

Pakeitimas 81
Dragoș Florin David

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) patvirtintais taršos mažinimo vienetais 
(PTMV) ir taršos mažinimo vienetais 
(TMV), išduotais siekiant mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį iki 2012 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

Pakeitimas 82
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) patvirtintais taršos mažinimo vienetais 
(PTMV) ir taršos mažinimo vienetais 

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

(TMV), išduotais siekiant mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį iki 2012 m. gruodžio 31 d., jeigu 
atsinaujinančios energijos ir paklausos 
veiksmingumo projektų rūšis 2008–
2012 m. laikotarpiu pagal Direktyvą 
2003/87/EB patvirtino visos valstybės 
narės, išskyrus iš didelių hidroelektrinių 
projektų gautus PTMV;

Or. en

Pagrindimas

Būtų nenuoseklu leisti kompensuoti viename pramonės sektoriuje išmetamų dujų kiekį kito 
sektoriaus kiekiu, nes sudarytų sąlygas perkelti išmetamų dujų šaltinius. Pripažįstant kreditus, 
gautus iš investicijų, susijusių su Švaraus vystymosi mechanizmu, minėtuosiuose sektoriuose, 
iš tikrųjų galėtų būti sukurta finansinių paskatų perkelti išmetamų dujų šaltinius.
Užtikrinama, kad, įgyvendinant atsinaujinančios energijos ir paklausos veiksmingumo 
projektus, nebūtų perkeliama ES pramoninė veikla.

Pakeitimas 83
Dragoș Florin David

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) PTMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį nuo 2013 m. sausio 1 d., jeigu 
atitinkami projektai buvo užregistruoti 
2008–2012 m. laikotarpiu;

Or. en
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Pakeitimas 84
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) PTMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį nuo 2013 m. sausio 1 d., jeigu 
atsinaujinančios energijos ir paklausos 
veiksmingumo projektai buvo užregistruoti 
2008–2012 m. laikotarpiu ir šių projektų 
rūšis 2008–2012 m. laikotarpiu pagal 
Direktyvą 2003/87/EB patvirtino visos 
valstybės narės, išskyrus iš didelių 
hidroelektrinių projektų gautus PTMV;

Or. en

Pagrindimas

Būtų nenuoseklu leisti kompensuoti viename pramonės sektoriuje išmetamų dujų kiekį kito 
sektoriaus kiekiu, nes sudarytų sąlygas perkelti išmetamų dujų šaltinius. Pripažįstant kreditus, 
gautus iš investicijų, susijusių su Švaraus vystymosi mechanizmu, minėtuosiuose sektoriuose, 
iš tikrųjų galėtų būti sukurta finansinių paskatų perkelti išmetamų dujų šaltinius.
Užtikrinama, kad, įgyvendinant atsinaujinančios energijos ir paklausos veiksmingumo 
projektus, nebūtų perkeliama ES pramoninė veikla.

Pakeitimas 85
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) PTMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius pagal mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse įgyvendinamus 
projektus, jeigu šių projektų rūšis 2008–
2012 m. laikotarpiu pagal Direktyvą 
2003/87/EB patvirtino visos valstybės 
narės – tol, kol šios šalys ratifikuos 

c) PTMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį pagal mažiausiai išsivysčiusiose 
šalyse įgyvendinamus projektus, jeigu 
atsinaujinančios energijos ir paklausos 
veiksmingumo projektų rūšis, išskyrus iš 
didelių hidroelektrinių projektų gautus 
PTMV, 2008–2012 m. laikotarpiu pagal 
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susitarimą su Bendrija, arba iki 2020 m. 
(pasirenkama ankstesnė data);

Direktyvą 2003/87/EB patvirtino visos 
valstybės narės – tol, kol šios šalys 
ratifikuos susitarimą su Bendrija, arba iki 
2020 m. (pasirenkama ankstesnė data);

Or. en

Pagrindimas

Būtų nenuoseklu leisti kompensuoti viename pramonės sektoriuje išmetamų dujų kiekį kito 
sektoriaus kiekiu, nes sudarytų sąlygas perkelti išmetamų dujų šaltinius. Pripažįstant kreditus, 
gautus iš investicijų, susijusių su Švaraus vystymosi mechanizmu, minėtuosiuose sektoriuose, 
iš tikrųjų galėtų būti sukurta finansinių paskatų perkelti išmetamų dujų šaltinius.
Užtikrinama, kad, įgyvendinant atsinaujinančios energijos ir paklausos veiksmingumo 
projektus, nebūtų perkeliama ES pramoninė veikla.

Pakeitimas 86
Dragoș Florin David

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) PTMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį pagal mažiausiai išsivysčiusiose 
šalyse įgyvendinamus projektus 2008–
2012 m. laikotarpiu – tol, kol šios šalys 
ratifikuos susitarimą su Bendrija, arba iki 
2020 m. (pasirenkama ankstesnė data);

Or. en
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Pakeitimas 87
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės užtikrina, kad jų taikomos 
šių kreditų pirkimo strategijos skatintų 
teisingą geografinį projektų pasiskirstymą 
ir būsimo tarptautinio susitarimo dėl 
klimato kaitos įgyvendinimą, taip pat, kad 
kreditai atitiktų ne tik griežtus aplinkos ir 
socialinius kriterijus, bet ir papildomumo 
kriterijus, kurie atitiktų tarptautinius 
kokybės reikalavimus, pvz., aukso 
standartą.

Or. el

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad kompensavimas papildytų kitas pastangas ir būtų tikras, t. y. užtikrinti, 
jog naudojant kreditus tikrai būtų padedama mažinti vietoje išmetamų dujų kiekį, o valstybės 
narės tuo pat metu išlaikytų tam tikrą lankstumą, susijusį su jų pastangomis siekiant bendrų 
ES tikslų.

Pakeitimas 88
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 89
Dragoș Florin David

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 90
Silvia–Adriana Țicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pagrindimas

Siekiama aiškumo ir tikslumo.
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Pakeitimas 91
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sudarius būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, valstybės narės galės 
naudotis tik iš tų šalių, kurios bus 
ratifikavusios šį susitarimą, gautais 
PTMV.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Klimato kaitos požiūriu nesvarbu, ar veiksmų klimato kaitos srityje imamasi Europos 
Sąjungoje, ar kitur. Veiksmai klimato kaitos srityje – visuotinis iššūkis ir už juos tenka 
visuotinė atsakomybė. Taigi bendra veiksmų klimato kaitos srityje sistema turėtų, jei tik 
įmanoma, apimti visas šalis, sektorius ir šiltnamio efektą sukeliančias dujas, net jei nebūtų 
rastas idealus sprendimas. Tai sumažins CO2 išmetimo leidimų ir elektros energijos kainas;
taigi padidės pramonės konkurencingumas.

Pakeitimas 92
Dragoș Florin David

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sudarius būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, valstybės narės galės 
naudotis tik iš tų šalių, kurios bus 
ratifikavusios šį susitarimą, gautais PTMV.

3. Sudarius būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, valstybės narės galės 
naudotis tik iš tų šalių, kurios bus 
ratifikavusios šį susitarimą, gautais PTMV
ir TMV.

Or. en
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Pakeitimas 93
Silvia–Adriana Țicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sudarius būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, valstybės narės galės 
naudotis tik iš tų šalių, kurios bus 
ratifikavusios šį susitarimą, gautais PTMV.

3. Sudarius būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, valstybės narės galės 
naudotis tik iš tų šalių, kurios bus 
ratifikavusios šį susitarimą, gautais PTMV
ir taršos mažinimo vienetais (TMV).

Or. ro

Pagrindimas

Atliekant skaičiavimus į TMV turėtų būti atsižvelgiama taip pat, kaip ir į PTMV.

Pakeitimas 94
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Kiekviena valstybė narė gali perleisti 
nepanaudotą šio kiekio dalį kitai valstybei 
narei.

Or. en

Pagrindimas

Klimato kaitos požiūriu nesvarbu, ar veiksmų klimato kaitos srityje imamasi Europos 
Sąjungoje, ar kitur. Veiksmai klimato kaitos srityje – visuotinis iššūkis ir už juos tenka 
visuotinė atsakomybė. Taigi bendra veiksmų klimato kaitos srityje sistema turėtų, jei tik 
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įmanoma, apimti visas šalis, sektorius ir šiltnamio efektą sukeliančias dujas, net jei nebūtų 
rastas idealus sprendimas. Tai sumažins CO2 išmetimo leidimų ir elektros energijos kainas;
taigi padidės pramonės konkurencingumas.

Pakeitimas 95
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Kiekvienos valstybės narės pagal šio 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalis naudojami kreditai 
negali viršyti kiekio, lygaus 10 % 1990 m.
tos valstybės narės išmesto šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, kuriam netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB.

Or. de

Pagrindimas

Žr. atitinkamą 13 konstatuojamosios dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 96
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pagrindimas

Užtikrinama darna su 5 pakeitimu (pagal jį keičiama 13 konstatuojamoji dalis).

Pakeitimas 97
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekvienos valstybės narės pagal šio 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalis naudojami kreditai 
negali viršyti kiekio, lygaus 3 % 2005 m.
tos valstybės narės išmesto šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, kuriam netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB. Kiekviena valstybė 
narė gali perleisti nepanaudotą šio kiekio 
dalį kitai valstybei narei.

4. Kiekvienos valstybės narės pagal šio 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalis naudojami kreditai 
negali viršyti kiekio, lygaus 3 % 1990 m.
tos valstybės narės išmesto šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, kuriam netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB. Kiekviena valstybė 
narė gali perleisti nepanaudotą šio kiekio 
dalį kitai valstybei narei.

Or. en

Pagrindimas

Būtina pasirinkti 1990 m. ataskaitiniais metais, siekiant užtikrinti didesnį teisingumą įvairių 
valstybių narių atžvilgiu ir pripažinti tam tikrų valstybių narių, kurios 1990–2005 m. labai 
sumažino išmetamų dujų kiekį, pastangas. Be to, tokia nuostata atitiktų Europos Vadovų 
Tarybos rekomendacijas, kuriose raginama pagal naują naštos pasidalijimo tvarką pripažinti 
ankstesnius valstybių narių pasiekimus ir į juos atsižvelgti. 1990 m. laikomi ataskaitiniais 
metais pagal Kioto protokolą; tokiais juos laiko ir ES, nustatydama savo išmetamų dujų 
kiekio mažinimo tikslus.

Pakeitimas 98
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė gali perleisti 
nepanaudotą šio kiekio dalį kitai valstybei 
narei.

Kiekviena valstybė narė gali perleisti 
nepanaudotą šio kiekio dalį kitai valstybei 
narei arba perkelti šią dalį į kitus metus.
Valstybėse narėse, kurioms didelę įtaką 
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daro tarptautinis tranzitas keliais, per 
metus gali būti panaudojama dvigubai 
daugiau kreditų. Komisija pasiūlo 
objektyvias taisykles, kaip nustatyti 
tarptautinio tranzito keliais lygį, kurį 
pasiekus susijusios valstybės narės gali 
naudoti minėtuosius papildomus kreditus.
Šios taisyklės priimamos pagal 
9 straipsnio 2 dalį.

Or. fr

Pagrindimas

Tam tikroms valstybėms narėms tenka intensyvaus tarptautinio tranzito keliais našta, dėl 
kurios padidėja nacionaliniu lygmeniu išmetamo CO2 kiekis. Tačiau minėtosios valstybės 
neturi pasirinkimo, nes taikomas laisvo judėjimo principas. Tokios valstybės narės turėtų 
turėti galimybę kompensuoti minėtąjį dujų, kurias išmeta tranzitu vykstantys sunkvežimiai ir 
automobiliai, kiekį, įsigydamos papildomų kreditų.

Pakeitimas 99
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės naudos kreditus, 
gaunamus įgyvendinant tik tokius 
atsinaujinančios energijos ir galutinio 
naudojimo veiksmingumo projektus, kurie 
atitinka griežtus kokybės kriterijus, 
užtikrinančius projektų papildomumą ir 
jų indėlį į tvarų vystymąsi. Kokybės 
kriterijai turėtų atitikti vadinamąjį aukso 
standartą arba lygiaverčius reikalavimus.
Turėtų būti leidžiama naudoti kreditus, 
gaunamus įgyvendinant tik 
hidroelektrinių, kurių galia neviršija 
10 MW, projektus, ir tik tokiu atveju, jei 
projektai atitinka Pasaulio užtvankų 
komisijos kriterijus.

Or. en
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Pagrindimas

Aukso standartą galima naudoti kaip Švaraus vystymosi mechanizmo kokybės standartą, 
kadangi aukso standarto sistema nepriklausoma ir pripažįstama tarptautiniu lygmeniu 
vertinant kokybiškus projektus lyginamuoju būdu. Standartas taikomas tik atsinaujinančios 
energijos ir galutinio naudojimo veiksmingumo projektams. Pagal standartą reikalaujama, 
kad įgyvendinant projektus būtų griežtai interpretuojamas papildomumo kriterijus, numatytas 
JT bendrojoje klimato kaitos konvencijoje (JTBKKK).

Didelių hidroelektrinių projektai dažnai turi didžiulių pasekmių visuomenei ir aplinkai. Taigi 
norint, kad tokių pasekmių nebūtų, turėtų būti taikomi Pasaulio užtvankų komisijos pasiūlyti 
kriterijai.

Pakeitimas 100
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės naudos kreditus, 
gaunamus įgyvendinant tik tokius 
atsinaujinančios energijos ir galutinio
naudojimo veiksmingumo projektus, kurie 
atitinka griežtus kokybės kriterijus, 
užtikrinančius projektų papildomumą ir 
jų indėlį į tvarų vystymąsi. Kokybės 
kriterijai turėtų atitikti vadinamąjį aukso 
standartą arba lygiaverčius reikalavimus.
Turėtų būti leidžiama naudoti kreditus, 
gaunamus įgyvendinant tik 
hidroelektrinių, kurių galia neviršija 
10 MW, projektus, ir tik tokiu atveju, jei 
projektai atitinka Pasaulio užtvankų 
komisijos kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Aukso standarto sistema nepriklausoma ir pripažįstama tarptautiniu lygmeniu vertinant 
kokybiškus projektus lyginamuoju būdu. Standartas taikomas tik atsinaujinančios energijos ir 
galutinio naudojimo veiksmingumo projektams. Pagal standartą reikalaujama, kad 
įgyvendinant projektus būtų griežtai interpretuojamas papildomumo kriterijus, numatytas 
JTBKKK. Taip pat reikalaujama, kad nepriklausoma, pagal JTBKKK patvirtinta trečioji šalis 
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pateiktų įrodymų, jog įgyvendinant projektą iš tikrųjų prisidedama prie tvaraus vystymosi, be 
kita ko, teikiama socialinė nauda.

Pakeitimas 101
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Komisijai suteikiami įgaliojimai keisti 
Sprendime 280/2004/EB numatytus 
priežiūros ir atsiskaitymo reikalavimus, 
atsižvelgiant į įgyvendinant šį sprendimą 
įgytą patirtį. Komisija patikrina ataskaitas 
iki balandžio mėnesio, einančio po to 
mėnesio, kai turėjo būti pateiktos 
ataskaitos, pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Visose valstybėse narėse turi būti taikomos nuostatos, kurios užtikrintų patikimą ir 
nepriklausomą priežiūrą, atsiskaitymą ir tikrinimą, laiku atliekamą kartą per metus. Šis 
svarbus aspektas nėra aiškiai pateikiamas Komisijos pasiūlyme ir dėl šios priežasties turėtų 
būti pateikiamas aiškiau. Norint užtikrinti, kad kasmet mažėtų išmetamų dujų kiekis, reikia 
laiku atsiskaityti kartą per metus. Pagal sprendimą Komisija turėtų galėti laiku įvertinti, ar 
valstybė narė jo laikosi. Taigi turi būti privaloma tikslai ir laiku atsiskaityti.

Adlib Express Watermark



AM\732191LT.doc 61/74 PE409.501v01-00

LT

Pakeitimas 102
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas dvejus metus, pradedant nuo 
pranešimo apie išmestą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį 2013 m., į šį 
vertinimą įtraukiama ir Bendrijos bei jos 
valstybių narių planuojama pažanga 
siekiant įvykdyti įsipareigojimus pagal šį 
sprendimą. Valstybės narės turėtų pateikti 
atnaujintą informaciją apie planuojamą 
pažangą iki 2016 m. liepos 1 d.

Kas metus, pradedant nuo pranešimo apie 
išmestą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį 2013 m., į šį vertinimą įtraukiama ir 
Bendrijos bei jos valstybių narių 
planuojama pažanga siekiant įvykdyti 
įsipareigojimus pagal šį sprendimą.
Valstybės narės turėtų pateikti atnaujintą 
informaciją apie planuojamą pažangą iki 
2014 m. liepos 1 d. ir vėliau tai daryti 
kasmet.

Or. en

Pagrindimas

Sprendime turėtų būti numatytas griežtesnis valstybių narių pažangos, pasiektos įgyvendinant 
sprendimą, vertinimo tvarkaraštis: pažanga turėtų būti pradėta vertinti anksčiau, nei 
pasiūlyta, ir tai turėtų būti daroma kasmet.

Pakeitimas 103
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Bendrijos priemonių, padedančių vykdyti 

įsipareigojimus, ataskaita
1. Komisija parengia ataskaitą, 
nurodydama tolesnius veiksmus, kurių 
reikėtų imtis Bendrijos lygmeniu siekiant 
užtikrinti, kad būtų vykdomi šiame 
sprendime numatyti įsipareigojimai 
mažinti išmetamų dujų kiekį ir Europos 
Vadovų Tarybos 2007 m. kovo mėn. 
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nustatytas veiksmingumo tikslas.
Ataskaitoje visų pirma pateikiama:
a) pažangos, pasiektos valstybėse narėse 
didinant energijos naudojimo 
veiksmingumą, vertinimas;
b) direktyvos dėl baltųjų sertifikatų, 
nurodytos Direktyvos 2006/32/EB 
4 straipsnio 5 dalyje, tinkamumo 
vertinimo rezultatai; šioje ataskaitoje visų 
pirma įvertinamos galimybės sukurti 
privalomą Bendrijos mastu taikomą 
prekybos baltaisiais sertifikatais sistemą;
c) išsamūs pasiūlymai, kaip mažinti namų 
ūkių ir komercinių pastatų išmetamų dujų 
kiekį pasitelkiant griežtesnius produktams 
ir pastatams taikomus standartus ir 
siekiant užtikrinti, kad iki 2020 m. visi 
nauji gyvenamieji namai ir komerciniai 
pastatai neišskirtų anglies junginių;
d) ES politikos pavieniuose sektoriuose 
įtakos Bendrijoje išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekiui ir 
galimybių jį mažinti pagal šią politiką 
vertinimas.
2. Komisija šią ataskaitą pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai iki 2009 m. 
rugsėjo 1 d. Komisija iki 2010 m. birželio 
30 d. pateikia tinkamų pasiūlymų dėl 
teisės aktų, skirtų užtikrinti, kad būtų 
pasiektas energijos naudojimo 
veiksmingumo 2020 m. tikslas, kurį 
Europos Vadovų Taryba iškėlė 2007 m. 
kovo mėn., ir kita Bendrijos politika 
tinkamai padėtų siekti klimato politikos 
tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi nuomonės referento 17 pakeitimu ir pridedamos nuostatos, skirtos užtikrinti, kad 
Europos Vadovų Tarybos 2007 m. kovo mėn. nustatytas tikslas iki 2020 m. padidinti energijos 
naudojimo veiksmingumą Bendrijoje 20 proc. būtų įtvirtintas privalomame ES teisės akte ir 
būtų pasiektas.
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Pakeitimas 104
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Bendrijos priemonių poveikis valstybių 
narių įsipareigojimams, susijusiems su 

bendru Bendrijos tikslu
1. Jei siūloma Bendrijos politika ir 
priemonės gali turėti didelį poveikį 
Bendrijos ir jos valstybių narių 
įsipareigojimų mažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
įgyvendinimui, atliekant kiekvieno 
Komisijos pasiūlymo vertinimą 
reguliavimo požiūriu, skaičiais 
įvertinamas poveikis išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekiui Bendrijoje 
ir kiekvienoje valstybėje narėje, jei toks 
poveikis daromas.
2. Komisija iki 2010 m. gruodžio 31 d., o 
vėliau – kas trejus metus, parengia 
ataskaitą, kurioje įvertina Bendrijos 
politikos ir priemonių, skirtų išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui 
mažinti, poveikį Bendrijos ir kiekvienos 
valstybės narės pastangoms mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį pagal šio sprendimo nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti veiksmų, kurių imamasi ES lygmeniu, darną ir veiksmingumą, būtina įtraukti 
klimato kaitos aspektus į dabartinę ir būsimą ES politiką. Klimato kaita tapo įvairiausias 
sritis apimančiu klausimu, kuris turėtų būti atitinkamai sprendžiamas. Taigi būtina nuolat 
vertinti Bendrijos politikos poveikį Bendrijos ir kiekvienos valstybės narės pastangoms 
mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 64/74 AM\732191LT.doc

LT

Pakeitimas 105
András Gyürk

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Naujas Bendrijos finansavimas, skirtas 
anglies junginių kiekį mažinančioms ir 
energiją taupančioms technologijoms

1. Dalis pajamų, gautų iš leidimų 
pardavimo aukciono būdu pagal 
Bendrijos sistemą, nurodytą Direktyvos 
2003/87/EEB 10 straipsnyje, 
investuojama į Bendrijos lygmens fondą, 
skirtą:
a) anglies junginių kiekį mažinančių ir 
energiją taupančių priemonių viešinimui 
ir taikymui gyvenamuosiuose ir 
visuomeniniuose pastatuose;
b) anglies dioksido kiekį mažinančių 
transporto technologijų ir metodų 
viešinimui ir taikymui.
2. Fondo tikslas – suteikti kuo daugiau 
galimybių naudotis privataus sektoriaus 
teikiamu finansavimu.
3. Komisija iki 2010 m. birželio 30 d. 
pateikia konkrečių pasiūlymų dėl tokio 
fondo dydžio, veiklos ir prioritetų.

Or. hu

Pagrindimas

Reikėtų remti siekį investuoti dalį ETS pajamų fonde. Fondo lėšos turėtų būti naudojamos 
investicijoms, skirtoms didinti energijos naudojimo veiksmingumą visuomeniniuose, o ne 
komerciniuose pastatuose.
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Pakeitimas 106
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b straipsnis
Atitikties mechanizmas

1. Kai valstybės narės šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, išmetamas iš 
šaltinių, kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB, viršija metinę šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio normą 
pagal šio sprendimo 3 straipsnį, tokia 
valstybė narė už perteklinį išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
moka baudą, lygią Direktyvos 2003/87/EB 
16 straipsnyje nustatytai sumai. Bauda už 
perteklinį išmetamų dujų kiekį mokama į 
Bendrijos fondą, skirtą klimato kaitos 
švelninimo priemonėms finansuoti.
2. Komisija imasi priemonių 1 dalyje 
nurodytam Bendrijos fondui įsteigti. Šios 
priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio sprendimo nuostatas jį 
papildant naujomis nuostatomis, 
priimamos pagal 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.
3. Be 1 dalyje nurodytų priemonių, 
bendras kiekis, kuriuo viršijama norma 
anglies dioksido tonomis, atimamas iš 
leidimų, vėliau suteikiamų valstybei narei 
aukciono būdu pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 2 dalį, kiekio.

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi nuomonės referento 17 pakeitimu ir pridedamos nuostatos, skirtos užtikrinti, kad 
Europos Vadovų Tarybos 2007 m. kovo mėn. nustatytas tikslas iki 2020 m. padidinti energijos 
naudojimo veiksmingumą Bendrijoje 20 proc. būtų įtvirtintas privalomame ES teisės akte ir 
būtų pasiektas.
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Pakeitimas 107
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos ir pagal jį įsipareigojus 
sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį labiau, negu 
numatyta 3 straipsnyje, Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
pasiūlymą dėl šio sprendimo keitimo.

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

Or. el

Pagrindimas

Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos, šį sprendimą reikės keisti, norint 
atsižvelgti į naują padėtį.
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Pakeitimas 108
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali padidinti 4 
straipsnio 4 dalyje minimus šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekių mažinimo 
kreditus, gaunamus iš trečiųjų šalių, 
ratifikavusių šio straipsnio 1 dalyje 
minimą susitarimą, pagal šio straipsnio 5 
dalį, ne daugiau kaip puse papildomo 
kiekio, kuriuo sumažinamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimas pagal 
šio straipsnio 2 dalį.

Išbraukta.

Kiekviena valstybė narė gali perleisti 
nepanaudotą šio kiekio dalį kitai valstybei 
narei.

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis 3 straipsniu, kreditų, gautų įgyvendinant projektus, naudojimas turėtų 
papildyti pačios valstybės narės pastangas mažinti išmetamų dujų kiekį, o ne jas pakeisti. ES 
turėtų rodyti lyderio pavyzdį, siekdama užtikrinti technologijų pažangą, kurios reikės norint 
daug labiau mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį po 2020 m., ir tinkamai 
skatinti šalis, kurių ekonomika sparčiai auga, vystytis nekenkiant aplinkai. Leidus valstybėms 
narėms perleisti kreditus, nebus skatinama kurti naujovių.

Pakeitimas 109
András Gyürk

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Direktyvos 2003/87/EB taikymo srities 

išplėtimas
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Didžiausias išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis pagal šio 
sprendimo 3 straipsnį pakoreguojamas, 
atsižvelgiant į šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo leidimų, 
išduotų pagal Direktyvos 2003/87/EB 11 
straipsnį, kiekį pasikeitus šaltiniams, 
kuriems taikoma direktyva, kai Komisija 
galutinai patvirtina 2008–2012 m. 
laikotarpio nacionalinius paskirstymo 
planus pagal Direktyvą 2003/87/EB.
Komisija paskelbia atlikus šį 
pakoregavimą gautus skaičius.

Or. en

Pagrindimas

Turint mintyje tai, kad ETS pateks į šio sprendimo taikymo sritį (šiuo metu sprendimas 
papildo ETS), nereikės koregavimo tvarkos, pagal kurią būtų atsižvelgiama į bet kokį 
padidėjimą pagal ETS, kadangi tai neturės jokios įtakos bendriems nacionaliniams 
tiksliniams kiekiams.

Pakeitimas 110
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Sprendime turėtų būti numatytas griežtesnis valstybių narių pažangos, pasiektos įgyvendinant 
sprendimą, vertinimo tvarkaraštis: pažanga turėtų būti pradėta vertinti anksčiau, nei 
pasiūlyta, ir tai turėtų būti daroma kasmet.
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Pakeitimas 111
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbrauktas.

Or. pl

Pagrindimas

Turint mintyje pasiūlymą dėl 3 straipsnio, pageidautina išbraukti priedą dėl valstybių narių 
nustatytų išmetamo CO2 kiekio normų.

Pakeitimas 112
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekių apribojimai iki 
2020 m., palyginti su 2005 m. išmestais
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiais, 
iš šaltinių, kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB

Valstybių narių išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio apribojimai iki 
2020 m., palyginti su 1990 m. išmestų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu, iš 
šaltinių, kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB

(Skaičius reikės perskaičiuoti)

Or. de

Pagrindimas

Ataskaitiniais metais turėtų būti laikomi 1990 m. Komisija raginama atitinkamai 
perskaičiuoti skaičius.
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Pakeitimas 113
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Valstybių narių išmetamų 
šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekių 
apribojimai iki 2020 m., 

palyginti su 2005 m. 
išmestais šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiais, 

iš šaltinių, kuriems 
netaikoma Direktyva 

2003/87/EB

Valstybių narių išmetami
šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekiai
2020 m., įgyvendinus 3 

straipsnį

(tonų CO2 ekvivalento)

Belgija -15% 70954356
Bulgarija 20% 35161279

Čekija 9% 68739717
Danija -20% 29868050

Vokietija -14% 438917769
Estija 11% 8886125
Airija -20% 37916451

Graikija -4% 64052250
Ispanija -10% 219018864

Prancūzija -14% 354448112
Italija -13% 305319498
Kipras -5% 4633210
Latvija 17% 9386920
Lietuva 15% 18429024

Liuksemburgas -20% 8522041
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Vengrija 10% 58024562
Malta 5% 1532621

Nyderlandai -16% 107302767
Austrija -16% 49842602
Lenkija 14% 216592037

Portugalija 1% 48417146
Rumunija 19% 98477458
Slovėnija 4% 12135860
Slovakija 13% 23553300
Suomija -16% 29742510
Švedija -17% 37266379

Jungtinė Karalystė -16% 310387829

Pakeitimas

Valstybių narių išmetamų
šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis
2020 m., įgyvendinus 

3 straipsnį

(tonų CO2 ekvivalento)

(Sektoriai, kuriems 
taikoma ETS + sektoriai, 
kuriems netaikoma ETS)

Valstybių narių išmetamų 
šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio 
apribojimai, palyginti su 

Kioto protokole numatytu 
tikslu

(Sektoriai, kuriems 
taikoma ETS + sektoriai, 
kuriems netaikoma ETS)

Belgija 110 535 -18 %
Bulgarija 100 043 -18 %

Čekija 146 541 -18 %
Danija 45 402 -18 %
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Vokietija 798 368 -18 %
Estija 32 155 -18 %
Airija 51 526 -18 %

Graikija 109 662 -18 %
Ispanija 273 256 -18 %

Prancūzija 462 419 -18 %
Italija 396 270 -18 %
Kipras -18 %
Latvija 19 546 -18 %
Lietuva 32 278 -18 %

Liuksemburgas 7 774 -18 %
Vengrija 88 948 -18 %

Malta -18 %
Nyderlandai 164 207 -18 %

Austrija 56 394 -18 %
Lenkija 434 302 -18 %

Portugalija 62 638 -18 %
Rumunija 213 093 -18 %
Slovėnija 15 355 -18 %
Slovakija 54 355 -18 %
Suomija 58 223 -18 %
Švedija 61 531 -18 %

Jungtinė Karalystė 559 581 -18 %

Or. en
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Pagrindimas

Pagal šį pasiūlymą, norint pasiekti Komisijos pasiūlyme nustatytą 2020 m. tikslą, kiekvienos 
valstybės narės išmetamų dujų kiekį reikės sumažinti bendru 18 proc. dydžiu, palyginti su 
Kioto protokole numatytu tikslu. ETS liktų tokia pati, kaip nustatyta Komisijos pasiūlyme 
(COM(2008)0016 galutinis – COD 2008/0013). Kipras ir Malta neįtraukiami į I priedą, nes 
pagal Kioto protokolą nenustatyti jų išmetamų dujų kiekio tikslai. Taigi dėl šių skaičių turėtų 
būti deramasi.
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