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Pakeitimas 7
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sprendimu 1/CMP.825 iš dalies 
pakeistos taisyklės, pagal kurias nustatoma, 
ar subjektas atitinka dalyvavimo 
lanksčiuosiuose mechanizmuose, 
įgyvendinamuose pagal Kioto protokolą, 
kriterijus. Jame taip pat nustatoma, kiek 
pirmojo įsipareigojimų laikotarpio vienetų 
galima perkelti į antrą įsipareigojimų 
laikotarpį, ir reikalaujama, kad kiekviena 
Šalis sukurtų ankstesnio laikotarpio 
pertekliaus rezervą (ALPR). Be to, tame 
sprendime taip pat numatyta, kad nuo 
pajamų, gautų pirmą kartą tarptautiniu 
mastu perduodant NNV ir už bendro 
įgyvendinimo projektus išduodant teršalų 
mažinimo vienetus (TMV), turi būti 
sumokėtas 2 % mokestis iš karto po to, kai 
prieš tai Šalių turėti NNV arba teršalų 
šalinimo vienetai (TŠV) konvertuojami į 
TMV. Dėl kitų Kioto protokolo antrojo 
laikotarpio įsipareigojimų įgyvendinimo
kol kas vyksta derybos;

(5) Sprendimu 1/CMP.825 iš dalies 
pakeistos taisyklės, pagal kurias nustatoma, 
ar subjektas atitinka dalyvavimo 
lanksčiuosiuose mechanizmuose, 
įgyvendinamuose pagal Kioto protokolą, 
kriterijus. Jame taip pat nustatoma, kiek 
pirmojo įsipareigojimų laikotarpio vienetų 
galima perkelti į antrą įsipareigojimų 
laikotarpį, ir reikalaujama, kad kiekviena 
Šalis sukurtų ankstesnio laikotarpio 
pertekliaus rezervą (ALPR). Be to, tame 
sprendime taip pat numatyta, kad nuo 
pajamų, gautų pirmą kartą tarptautiniu 
mastu perduodant NNV ir už bendro 
įgyvendinimo projektus išduodant teršalų 
mažinimo vienetus (TMV), turi būti 
sumokėtas 2 % mokestis iš karto po to, kai 
prieš tai Šalių turėti NNV arba teršalų 
šalinimo vienetai (TŠV) konvertuojami į 
TMV. Kol kas vadovaujantis JTBKKK 
vyksta derybos dėl kitų Kioto protokolo 
antrojo laikotarpio įsipareigojimų 
įgyvendinimo taisyklių, kurias, jas 
patvirtinus, gali tekti įgyvendinti 
deleguotaisiais aktais;

__________________ __________________
25 Sprendimas 1/CMP.8, priimtas šalių 
konferencijoje, kuri laikoma Kioto 
protokolo šalių posėdžiu, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

25 Sprendimas 1/CMP.8, priimtas šalių 
konferencijoje, kuri laikoma Kioto 
protokolo šalių posėdžiu, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama patikslinti, kad dar ne visos taisyklės yra patvirtintos, o dėl jų gali tekti naudotis 
deleguotaisiais aktais. Pagal JTBKKK dar tebesiderama dėl išsamių techninių taisyklių, 
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susijusių su antruoju įsipareigojimų laikotarpiu. Prieš priimdami šį teisės aktą negalime 
laukti, kol jos bus patvirtintos, nes dėl jų nebus sutarta iki 2014 m. Limoje vyksiančios 
JTBKKK šalių konferencijos, todėl Sąjungai ir valstybėms narėms neliktų pakankamai laiko 
savo įsipareigojimams dėl įvairių pagal Protokolą numatytų procesų 2015 m. pirmąjį ketvirtį 
įgyvendinti.

Pakeitimas 8
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) atitinkamos išmetamųjų teršalų 
apskaitą ir pažangą įgyvendinant 
įsipareigojimus reglamentuojančios 
tarptautinės taisyklės turėtų būti priimtos 
kitoje klimato kaitos konferencijoje, kuri 
vyks 2014 m. gruodžio mėn. Limoje. 
Komisija turėtų bendradarbiauti su 
valstybėmis narėmis ir trečiosiomis 
šalimis siekdama užtikrinti, kad Limos 
klimato kaitos konferencijoje būtų 
oficialiai priimtos Kioto protokolo 
apskaitos taisyklės. Į šių taisyklių 
įgyvendinimo rezultatus turėtų būti 
atsižvelgta įgyvendinant Sąjungos registrą 
ir šiame reglamente numatytus 
deleguotuosius aktus;

Or. en

Pagrindimas

Pakeičiamas pranešėjo pateiktas 5 pakeitimas (5b konstatuojamoji dalis).

Pakeitimas 9
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) antruoju Kioto protokolo 
įsipareigojimų laikotarpiu dėl 
įgyvendinamos klimato politikos ir 
ekonominių aplinkybių Sąjungoje gerokai 
sumažėjus išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiui Sąjungos ir 
valstybių narių sąskaitoms teks nemenkas 
NNV, PTMV (patvirtintų išmetamųjų 
teršalų mažinimo vienetų) ir TMV 
perteklius. Pagal Sprendimą 1/CMP.8, 
kuriame reikalaujama, kad šalys iki 
2014 m. iš naujo peržiūrėtų savo antrojo 
įsipareigojimų laikotarpio mažinimo 
įsipareigojimus, Sąjunga ir valstybės 
narės turėtų panaikinti tam tikrą vienetų 
skaičių, kad jų skaičius būtų suderintas su 
projektuojamu tikruoju išmetamųjų 
teršalų kiekiu ir mažiausiai su 
ekonomiškai efektyvaus vidaus 
išmetamųjų teršalų mažinimo perspektyva 
siekiant Sąjungos 2050 m. su klimato 
kaita susijusio tikslo;

Or. en

Pakeitimas 10
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) norint nustatyti nuoseklias Kioto 
protokolo techninio įgyvendinimo Europos 
Sąjungoje po 2012 m. taisykles, sudaryti 
sąlygas veiksmingai bendrai vykdyti 
Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos 
įsipareigojimus ir užtikrinti, kad tai derėtų 
su ES ATLPS veikla ir Sprendimu dėl 
pastangų pasidalijimo, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal SESV 290 

(6) norint nustatyti nuoseklias Kioto 
protokolo techninio įgyvendinimo Europos 
Sąjungoje po 2012 m. taisykles, sudaryti 
sąlygas veiksmingai ir efektyviai bendrai 
vykdyti Sąjungos, jos valstybių narių ir 
Islandijos įsipareigojimus ir užtikrinti, kad 
tai derėtų su ES ATLPS veikla ir 
Sprendimu dėl pastangų pasidalijimo, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus pagal SESV 
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straipsnį. Rengdama ir rašydama 
deleguotuosius aktus, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad jie derėtų su tarptautiniu 
mastu priimtais reikalavimais, bendro 
įsipareigojimų vykdymo susitarimo 
sąlygomis, nustatytomis Sprendime [...] ir 
atitinkamais Sąjungos teisės aktais,

290 straipsnį. Rengdama ir rašydama 
deleguotuosius aktus, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad jie derėtų su tarptautiniu 
mastu priimtais reikalavimais, bendro 
įsipareigojimų vykdymo susitarimo 
sąlygomis, nustatytomis Sprendime [...] ir 
atitinkamais Sąjungos teisės aktais,

Or. en

Pakeitimas 11
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) norint nustatyti nuoseklias Kioto 
protokolo techninio įgyvendinimo Europos 
Sąjungoje po 2012 m. taisykles, sudaryti 
sąlygas veiksmingai bendrai vykdyti 
Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos 
įsipareigojimus ir užtikrinti, kad tai derėtų 
su ES ATLPS veikla ir Sprendimu dėl 
pastangų pasidalijimo, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal SESV 290 
straipsnį. Rengdama ir rašydama
deleguotuosius aktus, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad jie derėtų su tarptautiniu 
mastu priimtais reikalavimais, bendro 
įsipareigojimų vykdymo susitarimo 
sąlygomis, nustatytomis Sprendime [...] ir 
atitinkamais Sąjungos teisės aktais,

(6) norint užtikrinti Kioto protokolo
antrojo įsipareigojimų laikotarpio 
techninį įgyvendinimą Europos Sąjungoje 
po 2012 m., sudaryti sąlygas veiksmingai 
bendrai vykdyti Sąjungos, jos valstybių 
narių ir Islandijos įsipareigojimus ir 
užtikrinti, kad tai derėtų su ES ATLPS 
veikla ir Sprendimu dėl pastangų 
pasidalijimo, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
pagal SESV 290 straipsnį. Komisija turėtų 
užtikrinti, kad jai atliekant parengiamąjį 
darbą būtų tinkamai konsultuojamasi su 
valstybėmis narėmis, taip pat su 
ekspertais. Rengdama ir sudarydama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad Europos Parlamentui ir 
Tarybai vienu metu, laiku ir tinkamai 
būtų perduodami atitinkami dokumentai. 
Rengdama ir sudarydama deleguotuosius 
aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad jie 
derėtų su tarptautiniu mastu priimtais 
reikalavimais, bendro įsipareigojimų 
vykdymo susitarimo sąlygomis, 
nustatytomis Sprendime [...] ir atitinkamais 
Sąjungos teisės aktais,

Or. en
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Pagrindimas

Pabrėžiama, kad Komisija, atlikdama naujų teisės aktų įgyvendinimo parengiamąjį darbą, 
turi tinkamai konsultuotųsi su ekspertais, ir naujame tekste labiau patikslinamas bendro 
supratimo tekstas.

Pakeitimas 12
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
10 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija taip pat įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 25 straipsnį 
kuriais užtikrinama, kad vykdant Sąjungos 
ir valstybių narių registrų veiklą būtų 
techniškai įgyvendintas Kioto protokolas, 
sudaromos sąlygos veiksmingai bendrai 
vykdyti Sąjungos, jos valstybių narių ir 
Islandijos įsipareigojimus ir tai suderinama 
su Direktyvos 2003/87/EB bei Sprendimo 
406/2009/EB taikymu, įskaitant:

5. Komisija taip pat įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 25 straipsnį 
kuriais užtikrinama, kad vykdant Sąjungos 
ir valstybių narių registrų veiklą būtų 
techniškai įgyvendintas Kioto protokolas, 
sudaromos sąlygos veiksmingai ir 
efektyviai bendrai vykdyti Sąjungos, jos 
valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimus 
ir tai suderinama su Direktyvos 
2003/87/EB bei Sprendimo 406/2009/EB 
taikymu, įskaitant:

Or. en


